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TEMATYKA WYKŁADÓW 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. Wprowadzenie do polityki społecznej 

- istota polityki społecznej 

- zadania i cele polityki społecznej 

- struktura 

2. 
Problemy ludnościowe w polityce 

społecznej 

- wprowadzenie do kwestii ludnościowej 

- charakterystyka kwestii ludnościowej 

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii ludnościowej 

(regulacje prawne, podmioty  

i sposoby rozwiązywania) 

3. 
Kwestia osób starszych w polityce 

społecznej 

- wprowadzenie do kwestii osób starszych 

- charakterystyka kwestii osób starszych 

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii osób starszych 

(regulacje prawne, podmioty i sposoby rozwiązywania) 

4. 
Kwestia edukacyjna w polityce 

społecznej 

- wprowadzenie do kwestii edukacyjnej 

- charakterystyka kwestii edukacyjnej 

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii edukacyjnej  

- dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy 

5. Zdrowie w polityce społecznej 

- wprowadzenie do kwestii zdrowia 

- charakterystyka kwestii zdrowia 

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii zdrowia 

(regulacje prawne, podmioty i sposoby rozwiązywania) 

6. 
Problemy osób niepełnosprawnych  

w polityce społecznej 

- wprowadzenie do kwestii osób niepełnosprawnych 

- charakterystyka kwestii osób niepełnosprawnych 

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii osób 

niepełnosprawnych (regulacje prawne, podmioty  

i sposoby rozwiązywania) 

7. 
Problemy rynku pracy w polityce 

społecznej w UE 

- wprowadzenie do kwestii zatrudnienia i bezrobocia 

- charakterystyka kwestii zatrudnienia i bezrobocia 

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii zatrudnienia  

i bezrobocia (regulacje prawne, podmioty i sposoby 

rozwiązywania) 

TEMATYKA ĆWICZEŃ 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. Podstawy teoretyczne polityki społecznej 

- geneza, przedmiot, cele polityki społecznej  

- podstawowe pojęcia z polityki społecznej 

-  polityki szczegółowe 

2. 
Kwestia osób starych w polityce 

społecznej 

- starzenie jako kwestia społeczna 

- podmioty działające na rzecz osób starych 

- istota i rozmiary starzenia demograficznego 

- przyczyny starzenia demograficznego, 

- społeczno – ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia 

demograficznego  

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii osób starych  

- praca w grupach – reformy i rozwiązania ograniczające 

skutki starzenia demograficznego 



3. 
Polityka ubezpieczeń społecznych  

w Polsce i wybranych krajach UE 

- zabezpieczenie społeczne 

- rola ubezpieczeń w polityce społecznej 

- skład systemu ubezpieczeń społecznych: świadczenia 

emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe  

i macierzyńskie  

- case study – porównanie wybranych świadczeń ubezpieczeń 

społecznych w poszczególnych krajach UE 

4. 
System emerytalny w Polsce  

i wybranych krajach UE  

- pojęcie zabezpieczenia emerytalnego 

- finansowa stabilność systemu emerytalnego  

- granica wieku emerytalnego  

- trójfilarowy system emerytalny w Polsce  

- reformy emerytalne  

- systemy emerytalne w wybranych krajach UE, kierunek 

zmian w systemach zabezpieczenia emerytalnego w krajach 

UE  

- case study – porównanie świadczeń emerytalnych  

w wybranych państwach UE 

5. 
Kwestia edukacyjna w polityce 

społecznej  

- charakterystyka kwestii edukacyjnej  

- system edukacji w Polsce 

- reforma systemu edukacji  

- podstawowe wskaźniki w obszarze edukacji; 

- charakterystyka wykształcenia wyższego  

- praca w grupach – jak dostosować edukację do potrzeb 

rynku pracy/wybrane tematy do dyskusji 

6. 
Polityka społeczna wobec procesów 

migracyjnych  

- migracje jako kwestia społeczna  

- definicja i rodzaje migracji  

- model „push” and „pull”  

- bariery migracji  

- metody pomiaru migracji  

- charakterystyka migracji wewnętrznych  

i zewnętrznych; migracje zarobkowe  

- praca w grupach – tworzenie portretu polskiego emigranta  

i imigranta 

7. Kolokwium 1 – wybrane kwestie społeczne 

8. Rynek pracy w polityce społecznej  

- podstawowe kategorie rynku pracy 

- metody mierzenia potencjalnych zasobów pracy  

- charakterystyka polskiego rynku pracy – zatrudnienie  

i bezrobocie  

- polityka społeczna państwa na rzecz kwestii zatrudnienia  

i bezrobocia (regulacje prawne, polityka zatrudnienia i rynku 

pracy, przeciwdziałanie bezrobociu)  

- case study – dekompozycja zmian stopy bezrobocia 

(kontrybucja popytu, kontrybucja podaży) 

9. 
Pomoc społeczna jako kategoria  

i instytucja polityki społecznej  

- definicja, cele i zadania pomocy społecznej 

- klienci pomocy społecznej 

- formy pomocy społecznej 

- organizacja pomocy społecznej 

- case study – wyznaczanie minimalnego godnego poziomu 

dochodów (minimum socjalne i minimum 

egzystencji)/obliczanie dochodów przykładowej rodziny – 

kryterium dochodowe 

10. Kwestia patologii społecznych  

- narkomania jako problem społeczny, kulturowy, 

gospodarczy i polityczny  

- sekty religijne – problem polityczny czy społeczny 

- współczesne niewolnictwo – Internet i telefonia komórkowa 

- handel żywym towarem 

11. Dyskryminacja a równouprawnienie  

- równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy 

- niepełnosprawni na rynku pracy 

- wykonywanie pracy przez cudzoziemców 



12. 
Polityka mieszkaniowa i problem 

bezdomności w Polsce  

- charakterystyka problemów mieszkaniowych w Polsce 

- definicja i przyczyny bezdomności 

- skala i charakter bezdomności w Polsce 

- strategie rozwiązywania problemu bezdomności 

13. Polityka społeczna wobec ubóstwa  

- różnice w definiowaniu ubóstwa  

- przyczyny ubóstwa  

- metody pomiaru ubóstwa  

- instrumenty przeciwdziałania ubóstwu  

- ubóstwo w Polsce 

14. Kolokwium 2 – wybrane kwestie społeczne 

15. Zaliczenie przedmiotu – wpisy i poprawy 
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