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Koordynator przedmiotu5): dr Iwona Pomianek

Prowadzący zajęcia6): dr Iwona Pomianek, dr Nina Drejerska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): NGO sector in regional and local development

Kierunek studiów4): Zarządzanie 

ZRL412

Nazwa przedmiotu1): Sektor pozarządowy w rozwoju regionalnym i lokalnym

Numer katalogowy:

4 polski

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

a4) seminaria

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw działania organizacji pozarządowych oraz przedstawienie warunków ich funkcjonowania

- zaprezentowanie roli jaką pełnią organizacje pozarządowe w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz głównych obszarów ich działalności

- uświadomienie studentom roli działalności organizacji pozarządowych w Polsce i Europie

-

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne …

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

konsultacje inne …

wykład

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Samorząd terytorialny – zadania, relacje między szczeblem centralnym a regionalnym i lokalnym. Procedura tworzenia organizacji pozarządowej (stowarzyszenia,
fundacje, organizacje pożytku publicznego). Przykłady działalności organizacji pozarządowych. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie: poprawy infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, turystyki, rozwiązywania problemów rynku
pracy, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych. Znaczenie
funduszy strukturalnych UE dla rozwoju trzeciego sektora. Praca, wolontariat w organizacjach pozarządowych. Organizacje pozarządowe w Europie i ich rola w
rozwoju lokalnym i regionalnym – doświadczenia i wyzwania 

B.     ćwiczenia

Zadaniem zadaniem ćwiczeń jest rozszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie wykładów poprzez dyskusję i analizę przykładów aktywności organizacji pozarządowych
na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce i Europie. Studia przypadków jako ilustracja do tematów przedstawianych na wykładach, przedstawiane w
formie prezentacji studentów.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy ekonomii

Założenia wstępne17): Wskazane jest, aby student posiadał podstawową wiedzę z zakresu ekonomii
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UWAGI24):

03 - student potrafi przygotować prezentację ilustrującą kwestie związane 
z realizacją zadań i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych

07 -

04 - student jest świadomy znaczenia organizacji pozarządowych w 
rozwoju regionalnym i lokalnym

08 -

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - student  posiada wiedzę nt. funkcjonowania  organizacji 
pozarządowych

05 - 

02 - student posiada umiejętność oceny działalności organizacji 
pozarządowych w systemie społeczno-gospodarczym 

06 -

test komputerowy 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny inne..

inne… inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

złożone prezentacje w formie elektronicznej listy odnotowujące udział studentów w dyskusji

kryteria oceny prezentacji z oceną inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

7. 

8. 

4. Barczyk, S. 2010. Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin pisemny

Element oceny Element oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Jachimowicz, A. Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe – partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej? Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa. 

2. Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. 2009. Polityka społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

b) uzupełniająca

3. Piasecki, A. 2009. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

5. Kurleto, M. 2007. Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego. LexisNexis, Warszawa. 

6. strony internetowe organizacji pozarządowych działających w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
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