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Cele przedmiotu:
Przyswojenie wiedzy z zakresu polityki społecznej wobec rodziny; nabycie sprawności posługiwania się
zinternalizowanym zasobem wiedzy.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii z zakresu familiologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

poznaje i charakteryzuje wymiar przedmiotowy i
podmiotowy polityki społecznej wobec rodziny K_W011 EP1

ma rozszerzoną wiedzę o elementach polityki rodzinnej K_W102 EP2

umiejętności

rozpoznaje i klasyfikuje działanie różnych podmiotów
wspierających rodzinę K_U031 EP3

potrafi posługiwać się aktami prawnymi i tworzyć własne
projekty społeczne

K_U08
K_U092 EP4

kompetencje społeczne

wobec stale zmieniającego się stanu faktycznego i
prawnego w dziedzinie polityki rodzinnej, rozumie
potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy w tych obszarach K_K011 EP5

jest gotów inspirować i organizować proces analizowania
i oceny istniejących problemów rodziny K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: polityka społeczna wobec rodziny

Forma zajęć: wykład

31. Polityka społeczna w systemie politycznym 6

22. Geneza polityki społecznej i rodzinnej 6

23. Obszary i zasady polityki społecznej 6

24. Modele polityki społecznej i rodzinnej 6

25. Instrumenty polityki rodzinnej 6
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26. Formy organizacyjne polityki rodzinnej 6

27. Przemiany polskiej rodziny a wyzwania polityki rodzinnej 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej - perspektywa porównawcza 6

22. Przemiany polityki społecznej i rodzinnej w czasie transformacji polityczno-ekonomicznej w Polsce 6

13. Ministerstwo Polityki Społecznej jako organ centralny - struktura, przemiany, zakres działania 6

24. Bieżące programy socjalne wobec rodziny: Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch+ 6

25. Bieżące programy socjalne wobec rodziny: Karta Dużej Rodziny, Program "Za życiem" 6

26. Bieżące programy socjalne wobec rodziny: programy dla seniorów 6
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7. Bieżące świadczenia socjalne wobec rodziny: świadczenia rodzinne, zasady działania Funduszu
Alimentacyjnego 6

28. Tworzenie projektów społecznych na rzecz rodziny 6

wykład informacyjny i konwersatoryjny
ćwiczenia z wykorzystywaniem aktów prawnych i projektów społecznychMetody kształcenia

Auleytner J. (2004): Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa

Durasiewicz A. (2018): Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej, Warszawa

Durasiewicz A. (2017): W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa

Literatura podstawowa

Balcerzak-Paradowska B. (2004): Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, w: D.
Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, s. 35-41,
Warszawa

Brągiel J., Badora S. (red.) (2005): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej,
Opole

Podolski K., Turnowiecki W. (2003): Polityka społeczna, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5KOLOKWIUM

EP3PREZENTACJA

EP4,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń (z oceną) na podstawie prezentacji ministerialnego projektu społecznego oraz przygotowanego
własnego projektu na rzecz rodziny.
Zaliczenie wykładów (z oceną) na podstawie kolokwium pisemnego - dłuższa wypowiedź pisemna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie ocen
pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z form
zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 polityka społeczna wobec rodziny Arytmetyczna

6 polityka społeczna wobec rodziny [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 polityka społeczna wobec rodziny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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