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SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU  
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Integracja społeczna 
2. Kod zajęć/przedmiotu: 24-PCDU-INS 
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny):fakultatywny 
4. Kierunek studiów: praca socjalna 
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II stopień 
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny):ogólnoakademicki 
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje):I rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 g. konwersatorium 
9. Liczba punktów ECTS:4 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Dobroniega 
Głębocka, prof. UAM dr hab., dobtra@amu.edu.pl; dtrawkowska@poczta.onet.pl;  

11. Język wykładowy: polski 
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć/przedmiotu: 

C1 

Zapoznanie z głównymi socjologicznymi, psychologicznymi i ekonomicznymi 

teoretycznymi koncepcjami dotyczącymi procesu integracji społecznej grup 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

C2 

Rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy o integracji społecznej do inicjowania 

działań służących integrowanie wybranych grup w ramach pracy zawodowej pracownika 

socjalnego 

C3 
Wskazanie na kulturowe, społeczne i psychologiczne uwarunkowania (szanse i bariery) 

procesów integracji określonych grup społecznych. 

C4 
Przekazanie wiedzy o dobrych praktykach w zakresie integracji społecznej z różnych 

obszarów Polski i świata. 

 
 

1. 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 

IS_01 
Zna  teoretyczne koncepcje dotyczące integracji społecznej K_W01,  

K_U01, K_U02 

IS_02 

Wykorzystuje wiedzę z zakresu integracji społecznej do 

planowania działań o charakterze integracyjnym K_W05, K_W07,  
K_U03, K_U08 

IS _03 

Potrafi dobrać typ działań integracyjnych do specyfiki 

społeczno-kulturowej określonej zbiorowości zagrożonej 

wykluczeniem 

K_W08, K_W16,  
K_U03, K_U07 

K_K01 

IS_04 

Potrafi wykorzystać zróżnicowane narzędzia stosowane w 

działaniach o charakterze integracyjnym 
K_W03,  

K_U03, K_U05, 
K_U07 

IS_05 
Pracując w małej grupie umie zaprojektować  

i zaprezentować koncepcję projektu integrującego określoną 

K_W03, K_W06,  
K_U03, K_U04, 
K_U08, K_U12, 
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zbiorowość zagrożoną wykluczeniem K_K01, K_K02, 
K_K05 

   

   
 

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 

Integracja i dezintegracja społeczna – ustalenia definicyjne IS_01 

Zróżnicowanie – nierówność – równość IS_01 

Dyskryminacja IS_01 

Marginalizacja i wykluczenie społeczne IS_01 

Praca socjalna a integracja społeczna  IS_02, IS_03 

Interwencja i projektowanie zmiany – dobre praktyki integracji społecznej  IS_01, IS_05 

Mechanizmy integracji społecznej: regulacje prawne IS_02, IS_04 

Mechanizmy integracji społecznej: edukacja IS_02, IS_04 

Mechanizmy integracji społecznej: rynek pracy IS_02, IS_04 

Mechanizmy integracji społecznej: projekty kulturalne IS_02, IS_04 

Obszary integracji społecznej: mniejszości etniczne  
i narodowościowe 

IS_02, IS_04 

Obszary integracji społecznej: rasa 
IS_02, IS _03, 

IS_05 

Obszary integracji społecznej: ubóstwo 
IS_02, IS _03, 

IS_05 

Obszary integracji społecznej: niepełnosprawność 
IS_02, IS _03, 

IS_05 

Obszary integracji społecznej: wiek 
IS_02, IS _03, 

IS_05 
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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  

Wykład konwersatoryjny X 

Wykład problemowy  

Dyskusja X 

Praca z tekstem X 

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 X 

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 

IS_0
1 

IS_0
2 

IS_0
3 

IS_0
4 

IS_0
5 

 

Egzamin pisemny       

Egzamin ustny       

Egzamin z „otwartą książką”       

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne       

Test       

Projekt X X X X X  

Esej       

Raport       

Prezentacja multimedialna X X X X X  

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 20 

Czytanie wskazanej literatury  

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

 

Przygotowanie projektu 30 

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia  

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 80 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3 

 

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

 

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 
 

Przygotowany projekt zespołowy (zespól liczy nie więcej niż 4 osoby) w wybranym obszarze integracji 
społecznej ma postać prezentacji multimedialnej. Ocenie podlega 6 elementy projektu: część teoretyczna 
(zdefiniowanie pojęć przyjętych w obszarze integracji, charakterystyka mechanizmów integracji w 
wybranym obszarze), część projektowa (prezentacja 2 dobrych praktyk w wybranym obszarze integracji, 
uzasadnienie wyboru proponowanych modeli i metod pracy socjalnej, uzasadnienie zastosowanych 
kryteriów ewaluacji), trafność doboru literatury oraz propozycje własne zespołu, wykraczające poza 
literaturę obowiązkową, podaną w sylabusie. Oceniany jest indywidualny wkład studenta w przygotowany 
projekt.   

 
bardzo dobry (bdb; 5,0): spójna i przejrzysta część teoretyczna, bardzo dobrze uzasadnione 
rozwiązania przyjęte w części projektowej, poszerzona literatura wykorzystana w projekcie;  
 
dobry plus (+db; 4,5): spójna i przejrzysta część teoretyczna, dobrze uzasadnione rozwiązania 
przyjęte w części projektowej, wykorzystano dobrze literaturę obowiązkową podaną w 
sylabusie;  
 
dobry (db; 4,0): poprawna część teoretyczna, poprawnie, uzasadnione rozwiązania przyjęte w 
części projektowej, wykorzystano literaturę obowiązkową podaną w sylabusie;  
 
dostateczny plus (+dst; 3,5): w dostatecznym stopniu opracowana jedna z części projektu 
(część teoretyczna lub projektowa), ale w dobrym stopniu przygotowana druga część projektu 
(teoretyczna lub projektowa) wykorzystano literaturę obowiązkową podaną w sylabusie; 
 
dostateczny (dst; 3,0): w dostatecznym stopniu opracowane obie części projektu (część 
teoretyczna oraz projektowa), wykorzystano literaturę obowiązkową podaną w sylabusie; 
 
niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczne opracowanie jednej z części projektu, niestaranne 
korzystanie ze źródeł literaturowych, błędy merytoryczne w części teoretycznej oraz 
projektowej. 
 

 

 


