
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz 

jego terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta 

WEI.  Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   
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Tryb studiów 
 

Studia dzienne 

 

Kierunek studiów 

Ekonomia 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia  

 

Rok studiów 

Trzeci  

 
Specjalność 

Bez specjalności  

 
Nazwa  katedry/zakładu  

Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

POLITYKA SPOŁECZNA 

 
Kod  kursu/przedmiotu w USOS  

1000-ES1-3PSP 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Elżbieta Sulima, dr 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu 
– zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Elżbieta Sulima, dr 

 
Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 - - 

 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość problematyki z zakresu makroekonomii 
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Cel zajęć 

Znajomość istoty realizacji polityki społecznej w skali gospodarki krajowej i w 

ramach funkcjonowania Unii Europejskiej. 

 

 
Opis zawartości całego kursu 

W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe zagadnienia polityki 
społecznej jako dziedziny wiedzy i działalności praktycznej państw, 

funkcjonujących w systemie gospodarki rynkowej, w tym państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Wykład  prezentuje ogólne i kompleksowe problemy polityki 
społecznej takie jak: polityka ludnościowa,  ubóstwa, rodzinna. W ramach zajęć 

przeprowadzona jest także analiza porównawcza rozwiązań stosowanych w 
polityce społecznej państw członkowskich Unii Europejskiej, a także wskazywane 

są aktualne tendencje w dziedzinie tych polityk.  

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów L. godz. 

1. Istota i cele polityki społecznej………………………………… 

2. Geneza polityki społecznej…………………………………….. 

3. Wspólnotowa polityka społeczna……………………………….. 

4. Podmioty polityki społecznej……………………………………. 

5. Modele polityki społecznej……………………………………… 

6. Mierniki rozwoju społecznego i zróżnicowania społecznego…… 

7. Polityka ludnościowa …………………………………………… 

8. Polityka rodzinna……………………………………………… 

9. Polityka zabezpieczenia społecznego…………………………… 

10. Polityka edukacyjna  ………………………………………… 

11. Problem ubóstwa …………………………………………… 
 

2 
2 
4 
2 

2 
4 

2 
2 
4 
4 
2 

Razem godzin 30 

 

 

 

 

Literatura podstawowa (do 3 pozycji) i dodatkowa (do 5 pozycji) 

1. Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, 
Wyd. WSP TWP, Warszawa 2005 

2. Głębicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty 

aksjologiczne i empiryczne, Elipsa, Warszawa 2001.  
3. Turnowiecki W., Polityka społeczna, Wyd. UG, Gdańsk 2008 

 
4. Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny M (red.), Polityka społeczna. Podręcznik 

akademicki, PWN, Warszawa 2008 
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5. Głębicka K., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, 

Elipsa,Warszawa 2005 
6. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M. (red.), Polityka społeczna. 

Materiały do studiowania, BPS, Katowice 1998 
7. Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, SGH Instytut Gospodarstwa 

Społecznego, Warszawa 2006. 

8. Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a 
współczesne rozwiązania polskie, IPiSS w Warszawie, Warszawa 2005 

 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 godz 

 

 
 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Wykład – pisemny egzamin  

 


