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TEMATYKA WYKŁADÓW 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. Geneza idei socjalnej 

- idee socjalne w starożytności 

- koncepcje socjalne w średniowieczu 

- poglądy na rzecz kwestii socjalnej w okresie nowożytnym 

- zasadnicze kwestie socjalne w czasach najnowszych 

  
Nierówności społeczne  

a międzynarodowa polityka społeczna 

- pojęcie stratyfikacji społecznej 

- klasy społeczne a polityka społeczna 

- społeczny podział dobrobytu 

- przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

3. Systemy społeczne a polityka społeczna 

- neoliberalizm a polityka społeczna 

- socjaldemkracja wobec kwestii społecznych 

- konserwatywne modele polityki społecznej  

- marksizm a system społeczny 

4. Państwo socjalne 

- pojęcie państwa socjalnego 

- rozwój historyczny państwa socjalnego 

- ewolucja współczesnego państwa socjalnego 

- państwo socjalne a procesy globalizacji 

5. Modele polityki społecznej 

- typologia Komisji Europejskiej 

- modele polityki społecznej wg R. Titmussa 

- modele polityki społecznej wg N. Furnissa i T. Tiltona 

- modele polityki społecznej wg Gl Esping-Andersena 

- modele polityki społecznej wg M. Ferrera 

- modele polityki społecznej wg M. Księżpolskiego 

6. 
Podmioty międzynarodowej polityki 

społecznej 

- podmioty ustawodawcze polityki społecznej 

- podmioty wykonawcze polityki społecznej 

- podmiot sądowniczy polityki społecznej (Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości) 

- podmioty doradcze polityki społecznej 

7. 
Ustawodawstwo socjalne w Unii 

Europejskiej 

- wspólnotowe akty pierwotne 

- międzynarodowe akty socjalne obowiązujące w Unii 

Europejskiej 

- wspólnotowe akty wtórne 

8. 
Instrumenty finansowe w Unii 

Europejskiej 

- Europejski Fundusz Socjalny 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

- Fundusz Spójności 

9. 
Obszary międzynarodowej polityki 

społecznej 

- zabezpieczenie społeczne 

- ochrona zdrowia 

- opieka społeczna 

- edukacja 

- kwestia kobiet 

10. Aktywna polityka rynku pracy 

- zjawisko bezrobocia w skali międzynarodowej 

- interwencja państwa na rynku pracy 

- instrumenty zwiększające szanse na zatrudnienie 

- ewolucja strategii dotyczących aktywizacji zatrudnienia 

11. 
Migracje i ich konsekwencje dla 

międzynarodowej polityki społecznej 

- zjawiska migracji we współczesnym świecie 

- migracje pracownicze 

- migracje jako źródło napięć społecznych 

- programy na rzecz integracji społecznej imigrantów 

12. 
Międzynarodowa polityka społeczna 

wobec rasizmu 

- źródła rasizmu 

- rasizm w polityce 

- rasizm instytucjonalny (w systemie świadczeń społecznych) 

- działania antydyskryminacyjne 



13. 
Procesy demograficzne jako wyzwanie 

dla polityki społecznej 

- malejąca populacja ludności świata i Europy 

- polityka ludnościowa i jej rodzaje 

- procesy starzenia demograficznego i ich konsekwencje  

- społeczne i ekonomiczne 

14. 
Konwergencja polityki społecznej  

w globalizującym się świecie 

- kryzys państwa socjalnego 

- ewolucja europejskiego państwa opiekuńczego 

- teoria globalizacji a przejawy konwergencji 

- strategia doganiania a strategia ograniczania skali państwa 

dobrobytu 
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