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Nazwa 

przedmiotu 
Rynek pracy, wykład 

Prowadzący Dr Piotr Maleszyk; Email: piotr.maleszyk@poczta.umcs.lublin.pl  

Kierunek ekonomia 

Poz. kształcenia studia II st. stacjonarne 

Dodatkowe 

informacje 
Profil osobowy na nowej stronie umcs 

 

 

Wybrana 

Literatura 

1. Kulesza E., Lokalna polityka społeczna, CRZL, Warszawa 2013. 

2. Rysz-Kowalczyk B. (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów, Elipsa, 

Warszawa 2011. 

3. Frączkiewicz-Wronki A.(red.), Samorządowa polityka społeczna Elipsa, 

Warszawa 2002. 

4. Błędowski P., Lokalna Polityka wobec ludzi starych, Warszawa 2002. 

5. Grzybowski A., Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik 

praktyczny, Warszawa 2002. 

6. Sprawozdanie MOPR w Lublinie, najnowsze wydanie. 

7. Czasopismo „Polityka społeczna” – wybrane numery 

 

Program zajęć 1. Wprowadzenie do Samorządowej Polityki Społecznej (SPS): definicje polityki 

społecznej (PS) i SPS, zakres przedmiotowy PS, cele, zasady i dylematy PS, 

podmioty PS, SPS a PS) 

2. Podmioty SPS i ich klasyfikacje. Zakres przedmiotowy SPS. 

3. Podstawy prawne SPS 

4. Instrumenty programowe SPS. Społeczny wymiar samorządowej polityki rozwoju. 

5. Instrumenty finansowe SPS 

6. Wybrane zadania SPS: 

a) pomoc społeczna realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego 

(JST). 

b) działania JST na rzecz rodzin 

c) działania JST na rzecz osób niepełnosprawnych 

d) działania JST w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

e) aktywizacja zawodowa i pomoc bezrobotnym realizowana przez JST 

f) działania JST w zakresie edukacji dzieci i młodzieży 

g) działania JST w zakresie ochrony zdrowia 

h) działania JST w zakresie promowania aktywności i partycypacji społecznej. 

7. SPS realizowana przez Miasto Lublin: wybrane zagadnienia 

Forma 

zaliczenia 

Ocena jest wypadkową pisemnego egzaminu połączonego z zajęciami 

warsztatowymi, obecności na wykładach i (ewentualnie) czynnego udziału w 

debacie. 

 Za uczestnictwo w zajęciach warsztatowych połączone z zaliczeniem mogą 

Państwo zdobyć do 70 punktów.  

 Za obecności na wykładach mogą Państwo zdobyć odpowiednio: 30 pkt. – za 

brak nieobecności, 20 pkt – przy 1 nieobecności itd. 

 Za czynny udział w debacie mogą Państwo zdobyć od 10 do 40 pkt. 
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Zajęcia 

warsztatowe 

Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone w sali komputerowej (A4) dnia 30 

maja (czwartek) w godzinach 16.45-20.00. Są ukierunkowane na zdobycie wiedzy 

o źródłach danych dotyczących samorządowej polityki społecznej, ćwiczeniu 

umiejętności analitycznych i umiejętności wyszukiwania informacji.  

Debata 

Zajęcia odbywające się dn. 30 maja w godz. 15.00-16.30 (pora wykładu, sala 105) 

zostaną poświęcone debacie (zmodyfikowana debata oxfordzka) dotyczącej 

zasadności i oceny efektów programu 500+.  Każda ze stron („broniący” i 

„przeciwnicy” programu) liczy 3 osoby. Plan debaty jest następujący: 

1. Wprowadzenie – prowadzący zajęcia 

2. Mowy „broniących” programu:  

Osoba 1: do 5 minut 

Osoba 2: do 5 minut 

Pytania z sali 

3. Mowy „przeciwników” programu  

Osoba 1: do 5 minut 

Osoba 2: do 5 minut 

Pytania z sali 

4. Kontrargumenty wobec „broniących” – osoba 3 z obozu przeciwników maks. 3 

minuty 

5. Kontrargumenty wobec „przeciwników” – osoba 3 z obozu „broniących” 

6. Pytania/głosy z sali 

7. Głosowania:  

1) Czy program 500+ przyniósł więcej skutków pozytywnych, czy negatywnych? 

2) Kto zwyciężył w debacie (jakość argumentacji) 

Podczas mowy można wspierać się prezentacją multimedialną (np. zaprezentować 

tezę, dane itp.) 

Informacje 

organizacyjne 

Przed wykładem będę zamieszczał Państwu na profilu osobowym wybrane elementy 

prezentacji multimedialnej. 

 

 


