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Tytuł/stopień naukowy 

imię i nazwisko 

Dr Marzena Kruk  

Tytuł zajęć (po polsku i 

angielsku) 

Budowanie partnerstw 

Building partnerships 

Liczba godzin, ECTS, 

język  

30 

polski  

Forma zajęć*, semestr konwersatorium 

zimowy lub letni 

Teams czy Wirtualny 

Kampus (w przypadku 

zajęć prowadzonych  

zdalnie)**   

Wirtualny Kampus  

Czy, a jeżeli tak, to jaka 

część zajęć jest planowana 

w formie zdalnej w 

przypadku zniesienia 

ograniczeń w prowadzeniu 

zajęć w sposób tradycyjny  

20  

Czy zajęcia są dedykowane  

kierunkowi Kreatywność 

społeczna*** Tak/ Nie 

Nie 

Krótki opis Przedmiot ma na celu przedstawienie modelów współpracy i 

budowania partnerstw na poziomie lokalnych krajowym i 

międzynarodowym. Omówione zostaną różne typy formy, oraz cele 

współpracy i sieciowania. Studenci na przykładzie różnych typów 

organizacji i podmiotów zapoznają się z rożnymi formami partnerstw 

ich korzyściami oraz przeszkodami.   

Zajęcia mają charakter praktyczny, na których studenci w zespołach 

tworzą partnerstwa lokalne na podstawie modelu tworzenia partnerstw 

i opracowanej diagnozy. 

Wykaz tematów 1.         Czym są partnerstwa? Współpraca sieciowa  

2. Podstawowe dokumenty krajowe i unijne związane z zasadą 

partnerstwa 

3. Zasady rozwoju lokalnego opartego na partnerstwie 

4. Integracja społeczna i spójność społeczna 

5. Partnerzy lokalni i międzynarodowi 

6. Trójkąt współpracy  

7. Rodzaje partnerstw, w szczególności partnerstwo lokalne  

8. Korzyści i przeszkody w budowaniu partnerstwa 

9. Efektywne partnerstwo 

10. Procedura tworzenia partnerstw - budowanie partnerstw  

11. Zasady partnerstwa 



12. Formy poszukiwania partnerów i funkcjonowania partnerstw 

13. Zadania lidera partnerstwa. Rola animatora  

14. Zadania partnerów  

15. Realizacja i ocena działań partnerskich  

16. Podtrzymywanie efektów działań 

17. Przykłady działań partnerskich np. na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych 

Forma zaliczenia Egzamin pisemny 

Efekty uczenia się (wiedza; 

umiejętności, 

kompetencje)****   

 Kreatywność społeczna  

K_W01,K_W10,K_U07,K_U04, K_K01, K_K02, K_K05 

Socjologia 

K_W01, K_W03, K_W09, K_W08, K_U10, K_U11, K_U01, K_U06 

Czy zajęcia były oferowane 

w poprzednich 3 latach 

(jeżeli tak, kiedy)  

Tak  

2019/2020 

2018/2019 

 

* Sugerowaną formą zajęć, ze względu na zapisy w planach studiów, jest konwersatorium 

** Sugerowaną planowaną formą zajęć, ze względów zagrożeń epidemiologicznych, jest forma zdalna 

*** Studenci kreatywności społecznej mają pierwszeństwo zapisów na te zajęcia w I turze zapisów 

**** Proszę o powiązanie efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się/kształcenia 

ustalonymi dla poszczególnych kierunków studiów - efekty powinny być tak sformułowane, by dały 

się powiązać z efektami wszystkich kierunków; przy czym, dla zajęć dedykowanych kreatywności,  

efekty powinny być sformułowane  tak, by w szczególny sposób wiązały się z kierunkowymi efektami 

uczenia się/ kształcenia opracowanymi dla kreatywności        

 

 

 

 

 


