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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 
Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
SOCJOLOGIA SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH 
Kod 

 przedmiotu: 
Aa-S-02P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Agnieszka Gandecka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie słuchaczom struktury społeczności lokalnej. Umożliwia zdobycie wiedzy na temat 
tego, czym są społeczności lokalne, jakie są ich elementy konstytutywne oraz jakie znaczenie odgrywa społeczność lokalna 
w życiu jednostki oraz szerszych struktur społecznych. Program obejmuje treści dotyczące wiedzy teoretycznej dotyczącej 
socjologicznych koncepcji społeczności lokalnej oraz dyrektyw praktycznych dotyczących psychospołecznych i 
ekologicznych podstaw funkcjonowania społeczności lokalnej.  
 

Celem kształcenia jest: 
˗ posługiwania się pojęciami z zakresu socjologii 
˗ Zapoznanie ze strukturą społeczności lokalnej, 
˗ przekazanie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania społeczności lokalnych, układów lokalnych.  
˗ Zapoznanie z metodologią badań nad społecznościami lokalnymi.  
˗ Wykształcenie umiejętności analizy lokalnych warunków rozwoju społeczno – kulturowego. 
˗ dostrzegania ukrytych aspektów życia społecznego i zdolności badawczego spojrzenia na nie 

 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Pozytywnie zaliczony przedmiot socjologia i 
metody badań socjologicznych 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania i 
animowania społeczności lokalnej 

kolokwium K_W26 

W02 
Wie, jakie mechanizmy społeczne, ekologiczne, 
geograficzne i psychiczne wpływają na kształt i 
funkcjonowanie społeczności lokalnej 

kolokwium K_W26 

W03 
Wie, jaką rolę odgrywają liderzy służb społecznych 
w społeczności lokalnej  

kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
rozumie funkcje i znaczenie społeczności lokalnych 
w gospodarce  

kolokwium 
K_U29 

U02 

objaśnia normy społeczne odgrywające szczególną 
rolę w strukturach bezpośrednio i pośrednio 
związanych z wykonywaniem funkcji 
administracyjnych 

kolokwium 
K_U28 

U03 
umie zastosować wiedzę teoretyczną do 
rozwiązywania problemów w społecznościach 
lokalnych 

kolokwium 
K_U29 
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Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej w społecznościach lokalnych 

kolokwium 
K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

kolokwium 
K_K06 

K03 
potrafi w sposób odpowiedzialny wykonywać 
powierzone zadania 

kolokwium 
K_K05 

K04 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (studia 
drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, 
kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych 

kolokwium 
K_K01 

 
 

Treści kształcenia: 
1. Historyczny i metodologiczny kontekst rozwoju badań socjologicznych nad społecznościami lokalnymi. Community studies 
jako odrębny nurt badań w socjologii amerykańskiej, rozwój i doświadczenia polskiej monografistyki.  
2. Społeczność lokalna jako przedmiot badań socjologicznych. Renesans lokalności. Zwrot ku problematyce społeczności 
lokalnych w dobie globalizacji.  
3. Społeczność lokalna w perspektywie wybranych orientacji teoretycznych w socjologii. Elementy konstytutywne i elementy 
składowe społeczności lokalnej.  
4. Społeczności lokalne jako społeczności terytorialne – przestrzeń społeczna i kulturowa.  
5. Wybrane koncepcje rozwoju lokalnego. Rozwój endogenny i założenia koncepcji rozwoju neoendogennego. Założenia i 
idee rozwoju zrównoważonego. 
6. Tożsamość kulturowa jako czynnik konstytutywny społeczności lokalnej.  
7. Władza lokalna. Elity i liderzy w społecznościach lokalnych. 
8. Podmiotowość społeczności lokalnych.  
9. Partycypacja społeczna. Aktywizacja społeczności lokalnych.  
10. Metodologia badań układów lokalnych. 
11. Tworzenie perspektywicznych strategii rozwoju dla społeczności lokalnych.  
12. Ekorozwój a strategia zintegrowanej restrukturyzacji społeczności lokalnej. 

 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z kolokwium 
 

Literatura podstawowa:  
˗ Turowski J., Socjologia – wielkie struktury społeczne, Warszawa 2002. 
˗ Dzieńdziura K., Liderzy w społecznościach lokalnych, Zielona Góra 1994. 
˗ Krzysztofek K., Szczepański M. S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 

2002. 
˗ Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002. 
˗  

Literatura uzupełniająca: 
˗ Jałowiecki B., Szczepański M.S., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2002. 
˗ Lewenstein B., Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne, Warszawa 1999. 
˗ Starosta P., Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, 

Łódź 1995. 
˗ Seręga Z., Czynniki rozwoju lokalnego, Kraków 1993. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
Kod 

 
przedmiotu: 

Ap-S 03P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt 

Seminariu
m 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15(E) 30 - -  - 5 

Studia 
niestacjonarne 

godzin ogółem 9(E) 18    5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Magdalena Kowalczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie zagadnień związanych z określeniem miejsca prawa zabezpieczenia społecznego w 
systemie prawnym Polski. Według Konstytucji zabezpieczenie społeczne jest realizowane przez: ubezpieczenia i 
zaopatrzenia społeczne oraz pomoc społeczną. Na wykładach i ćwiczeniach student zapozna się ze zespołem norm 
prawnych, które regulują sytuację prawną w przypadku niezdolności do pracy i bezrobocia oraz w innych trudnych 
okolicznościach życiowych.  
 
Cel kształcenia: 
Rozumienie roli systemu zabezpieczenia społecznego w realizacji polityki społecznej państwa. Umiejętność poruszania się w 
sferze prawnej z tego zakresu. Poza tym możliwość praktycznego stosowania przepisów z zakresu zabezpieczenia 
społecznego. Celem również jest przybliżenie znaczenia i roli pracownika socjalnego i możliwości wykorzystywania ustawy o 
pomocy społecznej w przyszłym życiu zawodowym, jak i prywatnym.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość prawa pracy oraz prawa i postępowania administracyjnego. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o poglądach na temat systemu 
zabezpieczenia społecznego oraz o jego 
historycznej ewolucji 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_W25 

W02 
posiada wiedzę o normach prawnych regulujących 
sferę zabezpieczenia społecznego i jego miejscu w 
systemie prawa danego państwa 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_W25 

W03 
zna zasady kreacji, skład osobowy, kompetencje i 
zakres działania instytucji odpowiedzialnych za 
zabezpieczenie społeczne 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_W25 

    

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne, ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na 
kierunki kształtowania się prawa zabezpieczenia 
społecznego 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_U28 

U02 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa zabezpieczenia społecznego 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_U28 

U03 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną aktywność na K_U28 
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do analizy konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych, ekonomicznych i politycznych 
mających wpływ na kształtowanie zasad 
zabezpieczenia społecznego 

zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium, 
egzamin 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Wprowadzenie, Podanie literatury i aktów prawnych oraz zakresu materiału. Przedstawienie wymagań dotyczących 

zaliczenia ćwiczeń i zdania egzaminu. 
˗ Ustawa o pomocy społecznej i jej rys historyczny oraz struktura i zakres normowania. 
˗ Zasady i cele pomocy społecznej, definicje legalne pojęć z ustawy o pomocy społecznej. 
˗ Zadania pomocy społecznej. 
˗ Świadczenia z pomocy społecznej. Zasiłki i usługi. 
˗ Opieka nad rodziną i dzieckiem. 
˗ Zasady odpłatności za świadczenia z ustawy o pomocy społecznej. 
˗ Organizacja pomocy społecznej i jej struktura. 
˗ Rada Pomocy Społecznej i nadzór oraz kontrola w zakresie pomocy społecznej. 
˗ Świadczenia rodzinne. 
˗ Ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe oraz chorobowe, wypadkowe, zdrowotne). 
˗ Problem bezrobocia. 
˗ Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa. 
˗ Podsumowanie zajęć i powtórka do egzaminu. 
˗ Egzamin zerowy. 

  
Ćwiczenia: 
˗ Pojęcie zabezpieczenia społecznego i jego regulacji prawnej. Pojęcie ryzyka socjalnego. 
˗ Organy pomocy społecznej w województwie lubuskim. Analiza przyniesionych decyzji z zakresu pomocy społecznej 
˗ Sporządzenie decyzji dotyczącej zabezpieczenia społecznego. 
˗ Analiza sporządzonych pytań testowych z zakresu zabezpieczenia społecznego. 
˗ Świadczenia z pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej. 
˗ Integracja cudzoziemców. 
˗ Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. 
˗ Opracowanie rodzinnego wywiadu środowiskowego i kontraktu socjalnego.  
˗ Kwalifikacje i wymagania stawiane pracownikom socjalnym. 
˗ Sporządzanie wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego. 
˗ Druki wymagane do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z obowiązkowym ubezpieczeniem 

emerytalnym i rentowym oraz zdrowotnym (deklaracja DRA). 
˗ Poszukiwanie pracy i jej brak a rola Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
˗ Prawo chroniące osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich z tytułu choroby i macierzyństwa. 
˗ Kolokwium sprawdzające wiedzę. 
˗ Omówienie wyników kolokwium (pracy pisemnej) i wystawienie ocen z ćwiczeń.  

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego. W zależności od 

omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 
Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. 
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Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst    (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst    (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus   (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ Jan Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006. 

˗ Iwona Sierpowska, Prawo Pomocy Społecznej, Warszawa 2007. 

˗ Iwona Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009. 

˗ Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, LexisNexis,  Warszawa 2009. 

 

Akty prawne:  

˗ Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), 

˗ Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze 

zm.), 

˗ Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), 

˗ Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

989), 

˗ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 170), 

˗ Ustawa z 25 czerwca 1999 r.  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 159.), 

˗ Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) 

˗ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 674 ze zm.). 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/77e82badad27ff20c1256a62004588db/1d52513f8df0ffb7c1256ea8003e40d7?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/77e82badad27ff20c1256a62004588db/e5a8e26150255946c1256e9f002cc571?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/77e82badad27ff20c1256a62004588db/e5a8e26150255946c1256e9f002cc571?OpenDocument
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-S-04P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15(E) 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9(E) 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z normami prawnymi regulującymi 
funkcjonowanie rodziny oraz zapoznanie z zasadami warunkującymi prawną stronę małżeństwa, praw i obowiązków 
małżonków, ustrojów majątkowych wiążących małżonków, stosunków między rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej oraz 
opieki i kurateli. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie roli instytucji prawnych związanych z rodziną. Poznanie prawnych regulacji dotyczących małżeństwa, 
wzajemnych relacji prawnych między małżonkami, określenia ustroju majątkowego małżonków, stosunków między rodzicami 
a dziećmi. Rozumienie zasad prawnych, form opieki i kurateli oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rodziny, orientacja w 
kierowaniu pozwów, wniosków oraz wszelkich pism do właściwych sądów, urzędów i innych organów oraz ich sporządzanie. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość pojęć prawnych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz jego 
miejscu w systemie prawa danego państwa 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_W25 

W02 
posiada wiedzę o podstawowych pojęciach związanych z 
systemem normatywnym regulującym sferę funkcjonowania 
rodziny 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_W25 

W03 

posiada wiedzę o normach prawnych związanych z 
małżeństwem, relacjami małżonków, stosunkami między 
rodzicami a dziećmi oraz obowiązkami wynikającymi z tych 
relacji 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_W25 

W04 
zna zasady prawnych instytucji opieki i kurateli aktywność na zajęciach 

kolokwium, egzamin 
K_W25 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować normy prawa rodzinnego i 
opiekuńczego i właściwie stosować je w praktyce zawodowej 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_U28 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych ze sfery spraw 
rodziny 
wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki 
prawa rodzinnego oraz informacje zgromadzone w bazach 
danych do analizy konkretnych zjawisk społecznych ze sfery 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_U28 
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spraw rodziny 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian zachodzących w 
relacjach między małżonkami oraz między rodzicami a 
dziećmi 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_U28 

U04 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 
społecznych w obrębie spraw rodziny i nieletnich 

aktywność na zajęciach 
kolokwium,  
egzamin 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w sądach powszechnych, 
szczególnie w wydziałach rodzinnych i spraw nieletnich 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i 
umiejętności 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
ustalonego przez siebie lub innych zadania 

aktywność na zajęciach 
kolokwium, egzamin 

K_K03 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady i ćwiczenia: 
˗ Koncepcje dotyczące prawnej regulacji spraw rodziny 
˗ Pojęcia normatywne związane z rodziną, opieką i kuratelą 
˗ Normatywne ujęcie małżeństwa 
˗ Rozwód a separacja 
˗ Charakter praw i obowiązków małżonków 
˗ Ustroje majątkowe między małżonkami 
˗ Pochodzenie 
˗ Stosunki między rodzicami a dziećmi 
˗ Prawa i obowiązki wynikający ze stosunków między rodzicami a dziećmi 
˗ Opieka 
˗ Kuratela 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa rodzinnego. W zależności od omawianego 

zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na 
ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. Studenci nie tylko poznają obowiązujące przepisy z zakresu prawa 
rodzinnego, ale przede wszystkim ćwiczą sporządzanie pozwów, wniosków oraz wszelkich pism do właściwych sądów, 
urzędów i innych organów, a także próbują odpowiadać na zgłaszane przez petentów roszczenia dotyczące praw i 
obowiązków małżonków, dzieci, opiekunów, kuratorów i ich podopiecznych. Studenci dyskutują o wyzwaniach i 
zagrożeniach dla regulacji prawnej rodziny wobec zmieniających się warunków społecznych. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
- J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2006.   
- J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005,   
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, 
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, K. Gromek, Warszawa 2006. 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: POLITYKA SPOŁECZNA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-S-05P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Grażyna Świątkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy celów i dziedzin polityki społecznej oraz współczesnych kwestii socjalnych. Program obejmuje 
zapoznanie z modelami polityki społecznej, zadaniami realizowanymi przez podmioty polityki społecznej i metodami 
rozwiązywania problemów społecznych. 
 

Cel kształcenia: 
Zapoznanie z modelami i systemami polityki społecznej, organizacją i funkcjonowaniem podmiotów polityki społecznej, 
aktualnymi kwestiami społecznymi i sposobami ich rozwiązywania. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu dziedzin i systemów polityki 
społecznej 

kolokwium K_W26 

W02 ma wiedzę o współczesnych kwestiach socjalnych kolokwium K_W26 

W03 
zna organizację  i funkcjonowanie podmiotów polityki 
społecznej 

kolokwium K_W26 

W04 
ma wiedzę o roli trzeciego sektora w polityce 
społecznej 

kolokwium K_W26 

W05 ma wiedzę o polityce społecznej Unii Europejskiej kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi analizować współczesne kwestie socjalne i 
sposoby ich rozwiązywania 

prezentacja, referat K_U29 

U02 
potrafi opracować projekt rozwiązania kwestii 
socjalnych 

prezentacja, referat K_U29 

U03 
potrafi wykorzystywać wskaźniki społeczne do oceny 
problemów społecznych i realizacji polityki społecznej 

kolokwium K_U29 

U04 
potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę w działaniu 
praktycznym 

prezentacja, referat K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi 
doskonalić nabytą wiedzę 

prezentacja, referat K_K01, K_K06 

K02 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
socjalnych 

prezentacja, referat K_K02, K_K05 
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Treści kształcenia: 
Wykłady: 

-     Przedmiot i dziedziny polityki społecznej. Geneza i uwarunkowania polityki społecznej. 
˗ Modele polityki społecznej. Współczesne strategie polityki społecznej na świecie. 
˗ Kwestia socjalna i jej cechy. Teoria kwestii i problemów społecznych.  
˗ Sektory i  podmioty polityki społecznej.  
˗ Polityka społeczna Unii Europejskiej. Europejskie Karty Społeczne. Internacjonalizacja polityki społecznej. 

Ćwiczenia: 
-      Zabezpieczenie społeczne i metody jego realizacji. 
˗ Ochrona zdrowia w polityce społecznej. Modele systemów ochrony zdrowia.  
˗ Polityka rodzinna i jej instrumenty. 
˗ Cele i zakres przedmiotowy pomocy społecznej. Formy świadczeń społecznych. 
˗ Ubóstwo jako kwestia społeczna. Linie ubóstwa.  
˗ Wskaźniki społeczne. Minimum egzystencji i minimum socjalne. 
˗ Rola trzeciego sektora w polityce społecznej. 
˗ Polityka społeczna wobec bezrobocia i procesów migracyjnych. 
˗ Kwestie socjalne w Polsce ( ubóstwo, niepełnosprawność, starość, bezdomność, przemoc w rodzinie) – prezentacja 

referatów przygotowanych przez  zespoły studentów. 
˗ Projekty rozwiązywania  wybranych kwestii socjalnych – prezentacja przygotowana przez zespoły studentów. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykład, ćwiczenia 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (40%) i oceny z ćwiczeń (60%) 
 

 
Literatura: 
˗ Polityka społeczna pod red. G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
˗ Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy pod red. M. Lavalette, A. Pratt, Difin, Warszawa 2010. 
-       Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach pod red. B. Rysz-Kowalczyk, 
        Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011                                                                                                       
˗ Samorządowa polityka społeczna pod red. A. Frączkiewicz-Wronki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002. 
˗  Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Difin, Warszawa 2010. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I KULTURĄ 
Kod 

 przedmiotu: Ap-S-06P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu:  
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy o organizacji i zarządzaniu oświatą i kulturą.  

Cel kształcenia: zrozumienie podstawowych rozwiązań z zakresu organizacji i zarządzania kulturą i oświatą, poznanie 
instrumentów menedżerskiego zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Zrozumienie potrzeby zdobywania 
wiedzy. Analiza studiów przypadków. Nabycie umiejętności sporządzania planów finansów instytucji kultury oraz jednostek 
oświatowych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Znajomość podstaw prawa, podstaw 
organizacji i zarządzania 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań 
prawno-organizacyjnych systemu oświaty i 
instytucji kultury 

kolokwium K_W25 

W02 
Zna podstawowe instrumenty menedżerskiego 
zarządzania placówkami oświatowymi i 
kulturalnymi 

kolokwium 
K_W26 

Umiejętności 

U01 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
związane z funkcjonowaniem systemu oświaty i 
instytucji kultury 

kolokwium 
K_U28 

U02 
Potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi 
normami dotyczącymi systemu oświaty i instytucji 
kultury 

kolokwium 
K_U28 

U03 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk w oświacie i kulturze determinowanych 
gospodarką rynkową 

kolokwium 
K_U29 

U04 
Potrafi przygotować plan finansowy instytucji 
kultury oraz szkoły 

Zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach  

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
Rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i 
umiejętności praktycznych przez całe życie 

Kolokwium, aktywność 
na zajęciach K_K01 

K06 

ma świadomość konieczności uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

Kolokwium, aktywność 

na zajęciach K_K06 
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Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Kultura i edukacja w gospodarce rynkowej. Specyfika szkoły i usług kulturalnych.  
˗ System zarządzania oświatą w Polsce.  
˗ Podmioty prowadzące działalność w sferze kultury.  
˗ Zarządzanie publiczne w sferze oświaty i kultury.  
˗ Zachowania konsumentów na rynku kultury i edukacji.   
˗ Instrumenty menedżerskiego zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. 
˗ Zagrożenia w prawidłowym zarządzaniu oświatą i kulturą. 
 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów  
(% poprawnych odpowiedzi):  
( 0 - 50)% - ndst   (71 - 80)% - db 
(51 - 60)% - dst   (81 - 90)% - db plus 
(61 - 70)% - dst plus  (91 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu na podstawie kolokwium 
 

 
Literatura podstawowa: 
˗ Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 

2005 
˗ Borowiecki R. (red.) Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer Kraków 2005 
˗ Dobrowolski Z., Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ Sulechów 2008 

 
 
Literatura uzupełniająca: 
˗ Kożuch B. (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Instytut Spraw Publicznych UJ, Fundacja 

Współczesne Zarządzanie, Kraków 2006 
˗ B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i w praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet Warszawa 2004 
 
Akty prawne: 
˗ Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, 

poz. 123, ze zm.) 
˗ Komunikat MKiDN z dnia14 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla 

działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.Urz. MKiDN Nr 1, poz. 13) 
˗ Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, 

szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji 
(Dz.U. Nr 177, poz. 1474, ze zm.) 

˗ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 
120, poz. 821) 

˗ Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji 
kultury (Dz.U. Nr 20, poz. 80) 

˗ Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu 
stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla 
których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 26, poz. 234, ze 
zm.) 

˗ Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) 

˗ Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
niektórych instytucji kultury (Dz.U. Nr 35, poz. 151, ze zm.) 
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˗ Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury 
(Dz.U. Nr 45, poz. 446, ze zm.) 

˗ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) 
˗ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225, ze zm.) 

˗ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142, ze zm.) 

˗ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę 
fizyczną (Dz.U. Nr 46, poz. 438) 

˗ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 
Nr 168, poz. 1324) 

˗ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

 

Nazwa przedmiotu: USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-S-07P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Kania, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje pogłębioną wiedzę na temat struktury, zakresu zadań i wybranych aspektów działalności organów 
ochrony prawnej w RP, tj. sądów wszystkich typów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Straży 
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb operacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, korporacji prawniczych ( notariat, adwokatura, radcowie prawni ), Prokuratura, służby 
skarbowe podległe Ministrowi Finansów.    
 

Cele kształcenia: 
Rozumienie roli, znaczenia oraz konstytucyjnych i ustawowych kompetencji poszczególnych organów ochrony prawnej dla 
prawidłowego funkcjonowania państwa i wolności jednostki; rozumienie systemu ochrony prawnej opartego na przymusie 
państwowym i dobrowolnym zrzeczeniu się przez obywatela należnych mu uprawnień i wolności osobistych na rzecz 
zbiorowości; rozumienie znaczenia i potrzeby funkcjonowania każdego z organów ochrony prawnej, orientacja w kierowaniu 
wniosków oraz wszelkich pism do właściwych organów ochrony prawnej oraz ich sporządzanie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa i 

wiedzy o społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

nabywa wiedzę o podstawowych organach ochrony 

prawnej w RP 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

W02 

nabywa wiedzę o funkcjonowaniu państwa i jego 

aparatu przymusu 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

W03 

nabywa wiedzę o zasadach konstytucyjnego 

ograniczenia praw i wolności obywatelskich dla 

dobra wspólnego 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

Umiejętności 

U01 

potrafi zwrócić się do właściwego organu o ochronę 

prawną 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_U28 
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U02 

potrafi prawidłowo zdiagnozować stan naruszenia 

prawa i potrzebę pomocy ze strony organów 

państwowych 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium  

K_U28 

U03 

potrafi w sposób samodzielny ocenić konsekwencje 

dla podmiotu naruszającego porządek prawny 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 

jest przygotowany do samodzielnej oceny stopnia 

naruszenia przepisów prawa 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_K03 

K02 

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 

zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium  

K_K06 

K03 

potrafi optymalnie ocenić swój obowiązek żądania 

pomocy prawnej od właściwych organów 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium  

K_K03 

 
Treści kształcenia: 

˗ Organizacja i zadania sądów powszechnych w RP, 
˗ Organizacja i zadania organów Prokuratury w RP, 
˗ Organizacja i zadania Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, 
˗ Organizacja i funkcjonowanie adwokatury, 
˗ Organizacja i zadania Najwyższej Izby Kontroli, 
˗ Rzecznik Praw Obywatelskich w RP. 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach 

 
Literatura podstawowa : 

-  M. Żmigrodzki, B. Szmulik, Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2005, 

-  J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2013, 

Literatura uzupełniająca: 

-  A. Karwacki, Ustrój organów ochrony prawnej, Legionowo 2001. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Projekt socjalny  
Kod 

 przedmiotu: Ap-S-08P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Agnieszka Gandecka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Projekt socjalny jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, którego celem jest zaplanowanie przewidywanej zmiany. 
Centrum zainteresowania jest w tym przypadku człowiek, którego potrzeby i trudne sytuacje mają być zaspokajane oraz 
rozwiązywane przy użyciu takiego projektu. Realizacja tego przedmiotu ma pozwolić studentowi na zdobycie wiedzy 
i umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu socjalnego. 

 
Cel kształcenia:  
Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania 
metody projektowej w działalności socjalnej. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma elementarną wiedzę umożliwiającą zrozumienie i ocenę 
struktur oraz procesów zachodzących w środowisku społecznym 

kolokwium K_W11 

W02 
Zna podstawowe metody diagnozowania i prognozowania 
procesów społecznych 

kolokwium K_W19 

Umiejętności 

U01 
Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do zdiagnozowania 
sytuacji życiowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

projekt K_U01 

U02 
Posiada umiejętność zrozumienia i analizowania sytuacji 
jednostki w środowisku społecznym 

projekt K_U03 

U03 
Potrafi zaprojektować działania socjalne, wdrożyć je i ocenić 
efekty 

projekt K_U02 

Kompetencje społeczne 

K01 
Jest przygotowany do pracy w grupach i instytucjach pomocy 
społecznej 

obserwacja i konwersatoria K_K02 

K02 Potrafi we współpracy z innymi przygotować projekty społeczne obserwacja i konwersatoria K_K05 

K02 
Ma przekonanie o potrzebie  profesjonalnego podejścia w pracy 
socjalnej 

obserwacja i konwersatoria K_K06 

 
Treści kształcenia: 
1. Metody pracy socjalnej. 
2. Projekt socjalny jako metoda pracy socjalnej. 
3. Zasady konstruowania projektów socjalnych. 
4. Opracowanie założeń metodologicznych projektu socjalnego. 
5. Elementy projektu socjalnego. 
6. Fazy projektu socjalnego. 
7. Harmonogram realizacji projektu socjalnego. 
8. Budżet i kosztorys szczegółowy projektu. 
9. Promocja, monitoring i ewaluacja projektu. 
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Metody/techniki dydaktyczne: 
Student uczestniczy w ćwiczeniach, które mają formę warsztatu diagnostyczno-projektowego. Bierze udział w wizycie 
studyjnej w instytucjach pomocy społecznej oraz przygotowuje samodzielnie projekt socjalny we wskazanym zakresie. 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
(0 - 50)% - ndst   (71 - 80)% - db 
(51 - 60)% - dst   (81 - 90)% - db plus 
(61 - 70)% - dst plus  (91 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą do wystawienia oceny jest zaliczenie kolokwium w formie pisemnej 
z zakresu wiedzy z przedmiotu (ocena 1) oraz ocena indywidualnych projektów socjalnych (ocena 2). Średnia dwóch ocen 
stanowi końcową. 

 
Literatura: 

1. Pilch T, Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa 1995 
2. Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa1999 
3. Kotlarska – Michalska A., Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999 
4. Kantowicz E, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001 
5. Wolska – Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010 
6. Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny, Warszawa 2006 
7. Rutkowska A., Projekt socjalny w pomocy społecznej. Założenia i praktyczne zastosowanie, Bydgoszcz 2011 

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-S-09P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot:  dr Barbara Jurkowska  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje usystematyzowaną wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Obejmuje 
m.in. zagadnienia dotyczące zasadniczych procesów zarządzania w jednostkach służby zdrowia, wzrost zaangażowania 
źródeł prywatnych, narzędzia i techniki zarządzania gospodarką zasobową publicznych i niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej, marketing usług 
medycznych. 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zasadami zarządzania zakładów opieki zdrowotnej, rozumienie organizacji systemu ochrony 
zdrowia, poznanie funkcji świadczeń społecznych i infrastruktury społecznej służby zdrowia. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość podmiotowych i 
przedmiotowych zakresów organizacji i zarządzania instytucjami publicznymi i niepublicznymi. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania 
zakładów opieki zdrowotnej i uwarunkowań rynku 
usług medycznych kolokwium K_W25 

W02 
posiada wiedzę na temat zasad zarządzania 
zakładami opieki zdrowotnej 

Umiejętności 

U01 
potrafi posługiwać się regulacjami zarządczymi  
dotyczącymi funkcjonowania zakładu opieki 
zdrowotnej  

aktywność na 
zajęciach, kolokwium 

K_U28 

U02 
potrafi określić zadania i kompetencje kierownictwa 
zakładów opieki zdrowotnej 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na 
zajęciach 
kolokwium 

K_K06 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady: 
Zarządzanie organizacją 
System opieki zdrowotnej  
Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej 
Leczenie poza granicami Polski 
Metody analizy strategicznej zakładu opieki zdrowotnej i jego otoczenia 
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Rola zarządzania wiedzą w zakładzie opieki zdrowotnej 
Motywowanie poprzez wynagradzanie w jednostkach opieki zdrowotnej 
Zadania menedżera opieki zdrowotnej 
Dobór personelu medycznego 
Marketing usług zdrowotnych  
Public relations w służbie zdrowia.  
Podnoszenie kwalifikacji i samorozwój personelu medycznego  

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium 

Literatura: 
1. Durlik M., Zarządzanie w służbie zdrowia organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą, Wyd. Placet, 2008. 
2. Janikowski R. (red.), Środowisko a zdrowie: polityka, zarządzanie, komunikowanie, Wydaw. "Ekonomia i 

Środowisko", Białystok 2004. 
3. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne: ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej,  CeDeWu, 

Warszawa 2004. 
4. Sawicka K. B., Zdrowie w podróży turystycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa i Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot 2013. 
5. Włodarczyk C. W., Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej: wybrane problemy, Wydaw. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2007. 
Literatura uzupełniająca: 

1. Smith J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIKA SFERY SPOŁECZNEJ 
Kod 

 przedmiotu: Ap-S-10P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy organizacji i finansowania systemu zabezpieczenia społecznego oraz funkcji świadczeń społecznych. 
 

Cel kształcenia: 
Zapoznanie z metodami finansowania systemy zabezpieczenia społecznego 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu metod i finansowania 
systemów zabezpieczenia społecznego 

egzamin K_W26 

W02 
zna funkcje świadczeń społecznych  egzamin 

K_W26 

W03 
zna i rozumie wskaźniki społeczne egzamin 

K_W26 

W04 
zna instrumenty polityki mieszkaniowej egzamin 

K_W26 

Umiejętności 

U01 
rozumie problem zawodności mechanizmu 
rynkowego w sferze społecznej 

rozwiązywanie zadań na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_U29 

U02 
potrafi analizować funkcje świadczeń społecznych rozwiązywanie zadań na 

ćwiczeniach, egzamin 
K_U29 

U03 potrafi analizować wskaźniki społeczne egzamin K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

egzamin dyskusja K_K01, K_K06 

K02 ma świadomość znaczenia sfery społecznej egzamin, dyskusja K_K05 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 

Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie i funkcje ekonomii społecznej. Podział podmiotów ekonomii społecznej i ich 
definicje. 
Pomoc społeczna. Pojęcie i zadania pomocy społecznej. Pomoc społeczna w Polsce. Rodzaje pomocy społecznej.  
Organizacja pomocy społecznej. Struktura organizacyjna pomocy społecznej. Zadania pomocy społecznej w gminach, 
powiatach i województwach. Pracownicy socjalni. Rada Pomocy Społecznej. 
Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. Świadczenia pomocy społecznej. Zasiłki i usługi. Domy pomocy społecznej.  
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Organizacje pozarządowe. Definicja organizacji pozarządowych. Zadania i źródła finansowania. Nadzór nad 
organizacjami.  
Finansowanie pomocy społecznej ze środków unijnych. Rola i zadania Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Polityka mieszkaniowa. Instrumenty polityki mieszkaniowej. Problemy pustostanów we wschodnich landach 
niemieckich.  

Ćwiczenia: 
Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. Ekonomia społeczna w Polsce.  
Uwarunkowania polityki społecznej. 
Społeczeństwo obywatelskie. Historia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Społeczeństwo 
obywatelskie a gospodarka.  
Wybrane problemy społeczne i sposoby ich rozwiązywania. 

Polityka rynku pracy. Wskaźniki statystyczne rynku pracy w Polsce. Zatrudnienie i bezrobocie. Rynek pracy w Polsce na 
tle państw UE.  
Problemy socjalne wybranych kategorii osób.  

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Podczas wykładów i ćwiczeń ilustrowane będą materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Na ćwiczeniach 

przedstawione zostaną studia przypadków, a także scenariusze nawiązujące do określonego celu zajęć i stanowiących 
podstawę do konwersacji. W trakcie ćwiczeń studenci  prowadzić będą  dyskusje oraz samodzielnie pracować w grupach 
i prezentować wybrane tematy z przedmiotu.  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Egzamin  
 
 
Literatura: 
1. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2009. 
2. Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza, Difin, Warszawa 2010.   
3. Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.  
4. Lavalette M., Pratt A., Polityka społeczna: teorie, pojęcia, problemy, Difin, Warszawa 2010. 
Akty prawne: 

1. Ustawa o pomocy społecznej 2 kwiecień 2004 r., Dz. U. Nr 64, 2004, poz. 593, z późn. zm. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Wykorzystanie funduszy i programów 
pomocowych 

Kod 
przedmiotu: 

Ap-S-11P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

- - 30 -  - 2 

Studia 
niestacjonarne 

godzin 
ogółem 

- - 18 -  - 2 

Odpowiedzialny za 
przedmiot: 

doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem fundusze i programy pomocowe UE oraz metody aplikowania. 
Analizie podlegają źródła finansowania oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie o 
charakterze infrastrukturalnym. Studenci zapoznają się z rodzajami funduszy europejskich oraz 
systemem organizacyjnym i celami programów pomocowych. Zostaną także zapoznani z elementami 
programowania oraz warunkami wsparcia w ramach programów pomocowych. 
 
Cel kształcenia: 
˗ Nabycie umiejętności analizy programów pomocowych w celu identyfikacji źródeł finansowania, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi służącymi do wypełniania 

wniosków aplikacyjnych, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce celami europejskiej polityki regionalnej, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce zasadami finansowania europejskiej polityki 

regionalnej 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość 
prawa administracyjnego, podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę z zakresu prawa funduszy 
europejskich  i potrafi stosować przepisy 
prawne w praktyce 

Kolokwium K_W25 

W02 

posiada wiedzę z zakresu zasad 
przygotowywania wniosków o 
dofinansowanie i potrafi stosować ją w 
praktyce 

Kolokwium K_W26 

W03 
posiada wiedzę obejmującą cele 
europejskiej polityki regionalnej na lata 
2007 - 2013 

Kolokwium K_W15 

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
polityczne w obszarze funduszy UE  oraz 
potrafi wykorzystywać to do działań 
praktycznych 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

U02 wykorzystuje wiedzę do analizowania Przygotowanie K_U28 
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procesów w polityce regionalnej wniosku 

U03 

posiada umiejętność przewidywania 
zmian w systemie zarządzania 
funduszami wynikającego ze zmian 
prawnych w Unii Europejskich oraz 
samodzielnie potrafi ocenić konsekwencje 
wynikające z tego faktu 

Przygotowanie 

wniosku 

K_U29 

U04 

prawidłowo posługuje się regulacjami 
prawnymi z zakresy funduszy UE oraz 
potrafi stosować je w praktyce 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

U05 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w 
działaniu praktycznym – posługuje się 
programami i aplikacjami służącymi do 
aplikowania w ramach programów UE 

Przygotowanie 

wniosku K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 

Od strony praktycznej jest przygotowany 
do pracy w administracji publicznej 
związanej z organizacją i wdrażaniem 
funduszy UE 

Kolokwium K_K02 

K02 

potrafi samodzielnie uzupełniać i 
doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności 
oraz wykorzystywać ją do współdziałania 
w grupie 

Kolokwium K_K06 

K04 
potrafi w sposób odpowiedzialny 
wykonywać powierzone zadania poprzez 
właściwą identyfikację problemów 

Kolokwium K_K07 

K05 
posiada świadomość znaczenia 
postępowania w sposób profesjonalny i 
etyczny 

Kolokwium K_K04 

 
Treści kształcenia: 

1. Zasady i cele polityki regionalnej, polityki spójności oraz polityk horyzontalnych.  
2. Najważniejsze dokumenty dotyczące funduszy UE – akty prawne i wytyczne. 
3. System wdrażania funduszy europejskich. 
4. Programy operacyjne 
5. System wyboru projektów 
6. Zarządzanie oraz tworzenie projektów 
7. Generator Wniosków Aplikacyjnych – zasady obsługi i wypełniania. 
8. Przygotowanie celu i opisu projektu 
9. Budżet projektu 
10. Harmonogram projektu 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne oraz interaktywne z wykorzystaniem wniosków elektronicznych oraz 
Generatorów Wniosków Aplikacyjne. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według 
następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst    (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus   (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium. 
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Literatura podstawowa: 

1. Bogdan Ekstowicz, Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów 
modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Toruń 2010 

2. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy 
pomocowych UE, Difin, Warszawa 2006. 

3. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw, 2007 – 2013, pod red. Magdaleny 
Burnat-Mikosz, Michała Gwizdy, Magdaleny Kosewskiej-Kwaśny, wyd. Beck, 2008. 

4. Andrzej Łączak, Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków europejskich, 
Sulechów 2006.  

5. Analiza porównawcza wybranych aspektów systemów wdrażania funduszy UE w 
perspektywie finansowej 2007-2013 w Polsce i wybranych państwach UE : raport / 
[przygotowany przez PSDB], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009 ( 
dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – www.mir.gov.pl)., 

6. Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2011 (dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – 
www.mir.gov.pl) 

7. Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 r. (dostępne na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – www.mir.gov.pl., oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

8. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 roku.( dostęp 
na stronie www.mir.gov.pl., oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

  
Literatura uzupełniająca: 
9. Jan Śliwa, Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców, Warszawa 2012. 
10. Przemysław Dubiel, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Warszawa 2012. 
11. Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-

finansowe pod red. Wiesławy Miemiec, Wrocław 2012. 
12. Iwona Nurzyńska, Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków 

publicznych w Polsce, Warszawa 2011. 
13. Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej. przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.  
Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Atla2, Wrocław 2000. 
 

     Materiały pomocnicze: 
1. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2014-2020  
2. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej w latach 2007-2013: 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,  

- Programy Operacyjne. 
2. Strony internetowe: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   

http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2013040213505824161&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2b1235%2bDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Fundusze%20Unii%20Europejskiej%20a%20system%20finansowania%20inwestycji%20ze%20%c5%9brodk%c3%b3w%20publicznych%20w%20Polsce%20%2f%20Iwona%20Nurzy%c5%84ska.&beginsrch=1
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-S-12P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Żaklina Skrenty 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z określeniem miejsca i potrzeby istnienia 
regulacji dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu w systemie prawnym państwa i jego powiązań z 
głównymi gałęziami prawa, istoty tego obszaru prawa, a w szczególności zlokalizowanie go jako norm ułatwiających 
organom administracji realizację zadań publicznych, a także wskazanie istotnych cech, korzyści i problemów wynikających z 
rozwoju prywatyzacji zadań publicznych.  
 

Cel kształcenia: 
Zrozumienie korzyści wynikających z współdziałania organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi przy 
realizowaniu zadań publicznych oraz umiejętność organizowania i prowadzenie współpracy. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Znajomość zagadnień z przedmiotów: 
Znajomość podstawowych instytucji prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie oraz jego miejscu w systemie prawa 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W25 

W02 
posiada wiedzę o roli prawa działalności pożytku 
publicznego w realizacji celów administracji publicznej 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium  

K_W25 

W03 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa 
działalności pożytku publicznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium  

K_W25 

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, 
ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na procesy rozwoju i 
zmian prawa działalności pożytku publicznego 
posiada elementarną umiejętność analizy i interpretacji 
zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz 
ich wpływ na procesy rozwoju i zmian prawa działalności 
pożytku publicznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium  

K_U28 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i 
pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i 
zjawisk mających wpływ na konieczność zmian w 
przepisach prawa w obszarze działalności pożytku 
publicznego 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
rozwiązywanie kazusów 

K_U29 

U03 
prawidłowo posługuje się normami przepisów prawa 
działalności pożytku publicznego w celu rozwiązania 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 

K_U28 
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konkretnego zadania polegającego na zastosowaniu tych 
norm 

rozwiązywanie kazusów, 
przygotowywanie 
projektów aktów 
administracyjnych i 
uchwał 

U04 

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów i proponuje własne rozstrzygnięcia 
potrafi trafnie zanalizować propozycje rozwiązań 
problemów i sformułować własne propozycje rozstrzygnięć 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
rozwiązywanie kazusów 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie konieczność ciągłego uczenia się aktywność na zajęciach, 

kolokwium  
K_K01 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę 
i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium  

K_K06 

K03 
potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
pracą w administracji publicznej 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
rozwiązywanie kazusów 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Prywatyzacja zadań publicznych; 
˗ Partnerstwo publiczno-prywatne; 
˗ Pojęcie działalności pożytku publicznego; 
˗ Organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego; 
˗ Kontrola i nadzór nad działalnością pożytku publicznego; 
˗ Spółdzielnie socjalne – podstawy i zasady działania; 
˗ Zbiórki publiczne – zasady i cele prowadzenia. 
 
Ćwiczenia: 
˗ Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych; 
˗ Zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym; 
˗ Zasady i formy współdziałania organów administracji z organizacjami pozarządowymi; 
˗ Charakter prawny i zadania wolontariatu; 
˗ Prawa i obowiązki wolontariuszy; 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Zajęcia  dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa działalności organizacji pożytku publicznego  oraz 

wolontariatu. W zależności od omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim 
konwencjonalna i problemowa. Na ćwiczeniach stosuje się metody uwzględniające aktywność studentów i 
umożliwiające wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce (rozwiązywanie kazusów, przygotowywanie projektów 
aktów administracji z zakresu działalności pożytku publicznego i zbiórek publicznych, uchwał stosowanych w praktyce 
OPP i spółdzielni socjalnych, wypełniania formularzy KRS celem rejestracji OPP). 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 

 
Literatura: 
˗ A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005 
˗ M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008 
˗ J. Kopyra, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005 
 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
  


