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SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU  
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Polityka socjalna 
2. Kod modułu kształcenia: 24-PCDL-POL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: Praca Socjalna 
5. Poziom studiów – I stopień 
6. Rok studiów – I rok 
7. Semestr – 2  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin –30W 
9. Liczba punktów ECTS - 2 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: dr Przemysław Nosal/ pnosal@amu.edu.pl  
11. Język wykładowy – j. polski 
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele zajęć/przedmiotu: 

 

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu polityki socjalnej, jej rozwoju, organizacji i rodzajów 

świadczeń socjalnych 

C2 Rozwinięcie umiejętności zastosowania świadczeń socjalnych do występujących w 

praktyce ryzyk socjalnych 

C3 Przygotowanie do właściwej interpretacji elementarnych przepisów prawnych  

zabezpieczenia społecznego 

C4 Rozwinięcie zdolności doboru właściwych podmiotów polityki socjalnej do wybranych 

procesów interwencji socjalnej 

C5 Rozwinięcie zdolności rozumienia bezpieczeństwa socjalnego 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują):  
Nie obowiązują. 

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:  
 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU  
student/ka:  

Symbole EK dla 
kierunku studiów 

POL_01  Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu polityki socjalnej K_W223, K_W24, 
K_W25 

POL_02 Wymienia podstawowe ryzyka socjalne i ubezpieczeniowe K_W26 

POL_03 Opisuje poprawnym nazewnictwem świadczenia socjalne K_W25, K_W26 

POL_04 Rozróżnia świadczenia ubezpieczeniowe, zaopatrzeniowe i 
opiekuńcze 

K_W26 

POL_05 Objaśnia uprawnienia odbiorców świadczeń socjalnych K_W26 

POL_06 Interpretuje podstawowe przepisy prawne wybranych ustaw 
z zakresu zabezpieczenia społecznego 

K_U08  

POL_07 Sporządza katalog świadczeń socjalnych dla ryzyk 
socjalnych 

 K_U01, K_U14 

POL_08 Dobiera świadczenia dla klientów pracownika socjalnego K_U17  

POL_09 Ma świadomość znaczenia wolności od ryzyk socjalnych K_K01, K_K10 
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4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu 

 

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: 
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Polityka socjalna – kluczowe pojęcia POL_01 

Zarys rozwoju polityki socjalnej POL_01, POL_09 

Polityka zabezpieczenia społecznego, pojęcie systemu, techniki i funkcje 
zabezpieczenia społecznego 

POL_01, POL_02,  
POL_04 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia społeczne POL_01, POL_03 

Organizacja ubezpieczeń, ryzyka ubezpieczeniowe. Fundusz ubezpieczeń 
społecznych 

POL_01, POL_ 03, 
POL_07 

System emerytalno-rentowy w Polsce. Emerytura z FUS i inne świadczenia 
socjalne dla osób w wieku poprodukcyjnym 

POL_05,  POL_06, 
POL_07 

Renta z tytuły niezdolności do pracy i inne świadczenia dla osób 
niepełnosprawnych 

POL_05, POL_06,  
POL_07    

Świadczenia w razie wypadków przy pracy i choroby zawodowej. Definiowanie 
pojęć: wypadek przy pracy, choroba zawodowa 

POL_05, POL_06,  
POL_07  

Świadczenia ubezpieczeniowe związane z chorobą i macierzyństwem POL_05, POL_06,  
POL_07 

Świadczenia socjalne związane ze zgonem żywiciela rodziny POL_05, POL_06,  
POL_07 

Ubezpieczenie społeczne rolników POL_01, POL_05, 
POL_06, POL_07 

Polityka socjalna wobec rodziny, świadczenia socjalne w systemie 
zabezpieczenia społecznego przysługujące rodzinom 

POL_05, POL_06, 
POL_07, POL_08 

 

 

5. Zalecana literatura: 

 Firlit-Fesnak G., Męcina J., „Polityka Społeczna”, Warszawa 2018 

 Szyburska-Walczak G., „Ubezpieczenia społeczne : repetytorium”, Warszawa 2019  

 Szumlicz, T., „Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki”, Oficyna Wydawnicza Branta, 

Bydgoszcz -Warszawa 2005. 

 Brenk M., Chaczko K., Pląsek R., Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018, 

Warszawa 2018 

 Szarfenberg R., Żołędowski, C., Theiss, M., red. Nauk. „Polityka publiczna wobec ubóstwa i 

wykluczenia społecznego”, IPS UW, Warszawa, 2010. 

 Kurzynowski A. (red.) „Polityka społeczna” SGH, Warszawa 2006 

 „Ubezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia 

społecznego”, ZUS, Warszawa 2005Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 

zus.pl 

 Wybrane przepisy prawne w ustawach: 

o systemie ubezpieczeń społecznych, 

o emeryturach i rentach z FUS, 

o pomocy społecznej, 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

o świadczeniach rodzinnych, 

o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i  

macierzyństwa, 

o rencie socjalnej, 

o rodzajach świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
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III. Informacje dodatkowe  
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne) 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć X 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień x 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda laboratoryjna  

Metoda badawcza (dociekania naukowego)  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Pokaz i obserwacja  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) -   

…  

 

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe 
dla danego EU lub/i zaproponować inne) 

 

Sposoby oceniania 

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu 

POL_
01 

POL_
02 

POL_
03 

POL_
04 

POL_
05 

POL_
06 

POL_
07 

POL_
08 

POL_
09 

Egzamin pisemny          

Egzamin ustny          

Egzamin z „otwartą książką”          

Kolokwium pisemne x x x x x x x x X 

Kolokwium ustne          

Test          

Projekt          

Esej          

Raport          

Prezentacja multimedialna          

Egzamin praktyczny 
(obserwacja wykonawstwa) 

      
   

Portfolio          

Inne (jakie?) -           

…          
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

P
ra

c
a

 w
ła

s
n
a

 s
tu

d
e
n

ta
* 

Przygotowanie do zajęć 10 

Czytanie wskazanej literatury 20 

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, 
demonstracji, itp.  

 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 90 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2 

 

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne 
 

 

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 
 

bardzo dobry (bdb; 5,0): 
dobry plus (+db; 4,5): 
dobry (db; 4,0): 
dostateczny plus (+dst; 3,5): 
dostateczny (dst; 3,0): 
niedostateczny (ndst; 2,0): 
 

 
Kolokwium pisemne składające się z trzech pytań: pyt. 1 – 4 pkt., pyt. 2 – 3 pkt., pyt. 3 – 3 pkt. (łącznie do 
zdobycia 10 pkt): 
 

9 – 10 pkt. - bardzo dobry (bdb; 5,0): 
8 – 8,75 pkt. - dobry plus (+db; 4,5): 
7 – 7,75 pkt - dobry (db; 4,0): 
6 – 6,75 pkt. - dostateczny plus (+dst; 3,5): 
5,25 – 5,75 pkt - dostateczny (dst; 3,0): 
0-5 pkt - niedostateczny (ndst; 2,0): 

 


