
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

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.   

Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 
Kierunek studiów 

Ekonomia  

 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia 

 
Rok studiów/ semestr 
3/6 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
10010000 Katedra Ekonomii 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-ES1-3PSP 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Polityka społeczna 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Bogusław Grużewski, dr. habil. prof. 

 

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

Bogusław Grużewski, dr. habil. prof. 

 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2   

 
 

Założenia i cel przedmiotu 
Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami formułowania oraz 
realizowania polityki społecznej w aspekcie teoretycznym i praktycznym (na podstawie 
krajów UE, a szczególnie Litwy). Istotę kursu stanowi analiza wyborów społecznych, sens i 
mechanizmy funkcjonowania ubezpieczenia społecznego, polityka na rzecz rozwoju 
demograficznego, zatrudnienia, kształcenia zawodowego oraz przeciwdziałanie różnego 
rodzaju patologiom społecznym. W trakcie kursu studenci powinni nabyć umiejętność 
rozumienia uwarunkowań w zakresie polityki społecznej, analizy systemów ubezpieczeń 
społecznych, rozumienia roli i działań państwa oraz organizacji pozarządowych, krytycznego 
spojrzenia/patrzenia na zmiany zachodzące w polityce społecznej współczesnej Europy. 

 

Wymagania wstępne 
Podstawy ekonomiki rynkowej oraz zasad funkcjonowania sektora publicznego 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  
Podczas zajęć będą omówione cele, podmioty, przedmioty i adresaci polityki społecznej, 
różne koncepcje wyborów społecznych. Analizując ubezpieczenie społeczne jako 
rozwiązanie systemowe, konkretnie będzie rozważane zabezpieczenie na starość 
(emerytalne), na wypadek choroby, inwalidztwa, bezrobocia. Omawiając wykluczenie 
społeczne, będą poruszone kwestie ubóstwa, źródła i metody przeciwdziałania. Omawiając  
politykę na rzecz zatrudnienia, podstawową uwagę zwrócimy na elementy socjalne oraz 
rozwój kapitału ludzkiego i kształcenie zawodowe (w szerokim rozumieniu). 
Ponadto przedmiotem zainteresowania będą uwarunkowania ekonomiczne i skutki polityki 
społecznej dla różnych grup społecznych, zasady i środki opieki społecznej, standardy 
socjalne. Zostaną przedstawione podstawowe założenia polityki prorodzinnej, problemy 
starzenia się społeczeństwa, znaczenie i rola organizacji pozarządowych oraz potrzeba 
aktywizacji polityki społecznej na konkretnych przykładach polityki UE oraz Litwy o Polski. 
 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
1. Cele, podmioty, przedmioty i adresaci polityki społecznej  
2. Geneza polityki społecznej 
3. Modele polityki społecznej  
4. Mierniki rozwoju społecznego i zróżnicowania społecznego 
5. Polityka demograficzna 
6. Starzenie się ludności: wymiar lokalny i międzynarodowy 
7. Polityka prorodzinna 
8. Ubezpieczenie społeczne: cele i mechanizmy 
9. Polityka na rzecz zatrudnienia – wymiar społeczny 
10. Problem ubóstwa 
11. Wykluczenie społeczne 
12. Polityka edukacyjna 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
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13. Wpływ i znaczenie organizacji pozarządowych 
14. Patologie społeczne i możliwości przeciwdziałania 

 
 

2 
2 
 

Razem godzin 30 

 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1)  Auleytner J. Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego. Wyd. WSP 
TWP. Warszawa, 2005. 

2) Głębicka K. Socjalny wymiar Europy. Wyd. Politechnika Radomska. Radom, 
2006. 

3) Gruževskis B., Žmogaus socialinė raida. Užimtumas. Justitia, Vilnius, 

2002. 
4) Kowalak T. Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Wyd. Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej. Białystok, 2000. 
5) Orczyk J. Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Wyd. Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań, 2008. 
6) Rosati D.K. (red.) Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość. PWE. 

Warszawa, 2009. 
7) Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2004. 
 

 
 

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

50 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  
Egzamin pisemny w formie testu. 
 

50-56% poprawnych odpowiedzi – dst; 

57-63% - dst+; 
64-70%  -  db; 

71-86%  -  db+; 
87-100% - bdb. 
 
 

 


