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

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć i teorii z zakresu nauk o rodzinie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

1. poznaje i charakteryzuje wymiar przedmiotowy i podmiotowy
polityki społecznej wobec rodziny

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W18

S1A_W02,
S1A_W07,

K_U11

S1A_U06,
S1A_U07,

K_K01

H1A_K01,
S1A_K01,
S1A_K06,

2. ma rozszerzoną wiedzę o elementach polityki rodzinnej
3. rozpoznaje i klasyfikuje działanie różnych podmiotów
wspierających rodzinę
Umiejętności

4. wyprowadza wnioski co do prawidłowości funkcjonowania
polityki rodzinnej
5. wobec stale zmieniającego się stanu faktycznego i prawnego
w dziedzinie polityki rodzinnej, rozumie potrzebę ciągłego
pogłębiania wiedzy w tych obszarach

K_K05

Kompetencje społeczne

6. potrafi inspirować i organizować proces analizowania i oceny
istniejących problemów rodziny

H1A_K06,
S1A_K02,
S1A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Geneza i przedmiot polityki społecznej

3

2. Podmioty polityki społecznej

2

3. Metodologia polityki społecznej

2

4. Problematyka podziału dochodu narodowego

2

5. Polityka ludnościowa – problemy demograficzne

2

6. Modele i typy polityki rodzinnej

2

7. Polityka rodzinna w Polsce – problemy i oczekiwania

2

Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium
Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego - dłuższa wypowiedź pisemna.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Studiowanie literatury

5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

