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Czy zajęcia są dedykowane  
kierunkowi Kreatywność 
społeczna*** Tak/ Nie 

Tak 

Czy zajęcia są 
przeznaczone tylko dla 
jednego stopnia studiów, 
czy dla obu stopni? 
Jeżeli tylko dla jednego, 
proszę określić dla którego 
(I st., II st,). 

I i II st. 

Krótki opis Celem zajęć  jest wyposażenie studentów w podstawy teoretyczne i 
pojęciowe wiedzy o współpracy samorządu terytorialnego z 
organizacjami pozarządowymi. Analiza tej współpracy w kontekście 
polskiego systemu prawnego, a także refleksja i dyskusja nad 
doświadczeniami w innych krajach służy otwieraniu studentów na 
aktywne kształtowanie i rozwój współpracy administracji publicznej 
z organizacjami społecznymi w działaniach na rzecz wspólnoty. 
 

Wykaz tematów 1.Współpraca administracji publicznej ze społeczeństwem 
(zagadnienia wprowadzające: od realizacji obligatoryjnego rocznego 
programu współpracy do otwarcia na innowacyjne inicjatywy 
obywatelskie) 
2.Organizacje pozarządowe jako podmioty współpracy: od 
informowania i konsultowania do delegowania zadań publicznych. 
3.Modele współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych. Polski model współpracy międzysektorowej 
4.Podstawy prawne współpracy 
5.Zakres przedmiotowy współpracy 
6.Zasady współpracy międzysektorowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady pomocniczości 
7.Formy współpracy i jej efekty 
8. Od tzw. budżetu obywatelskiego do budżetu partycypacyjnego 
9. Fundusze lokalne 
10. Regranting 
11. Lokalne Grupy Działania jako partnerstwo trzech sektorów 
12. Dobre praktyki współpracy 
 

Forma zaliczenia Ocena udziału w zajęciach, bieżącepraktyczne zadania w trakcie 
zajęć. 



1. Analiza współpracy na terenie powiatu (tworzenia, realizowania, 
monitorowania i ewaluacji rocznych programów współpracy; 
konsultacji społecznych, inicjatyw obywatelskich, delegowanych 
zadań publicznych, przykładów dobrej praktyki) 

2. Projekt inicjatywy obywatelskiej możliwej do zainicjowania w 
mojej społeczności lokalnej 

Efekty uczenia się posiada wiedzę ogólną i szczegółową na temat analizowania i 
kształtowania współpracy administracji publicznej ze 
społeczeństwem reprezentowanym przez lokalne organizacje 
pozarządowe.  
rozumie znaczenie podstawowych zasad społecznych w 
funkcjonowaniu wspólnoty (dobra wspólnego, pomocniczości, 
solidarności oraz dialogu społecznego i obywatelskiego; 
zna podstawowe modele współpracy administracji publicznej i 
organizacji pozarządowych; 

rozumie znacznie prawidłowego procesu współpracy pomiędzy 
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 
potrafi krytycznie diagnozować problemy społeczne w zakresie 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz 
wychodzić z propozycjami i podejmować inicjatywę 
obywatelską w swojej społeczności; 
 

 

*** 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 

 


