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Tytuł/stopień naukowy 
imię i nazwisko 

Dr Andrzej Juros 

Tytuł zajęć (po polsku i 
angielsku) 

Społeczeństwo obywatelskie/Civil society 

Liczba godzin, ECTS, 
język  

30 godz., 3 ECTS, polski 

Forma zajęć*, semestr KW, semestr letni 
Teams czy Wirtualny 
Kampus (w przypadku 
zajęć prowadzonych  
zdalnie)**   

MS Teams 

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

Nie 

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 poznanie antropologiczno-ontologicznych 
uwarunkowań funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, zasad 
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w świecie, 
nabycie wiedzy i umiejętności aktywnego uczestnictwa społecznego 
oraz animowania i tworzenia organizacji pozarządowych. 

Wykaz tematów Studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 
• Ontologiczno-aksjologiczne podstawy społeczeństwa 

obywatelskiego 
• Teorie społeczeństwa obywatelskiego 
• Cztery modele obywatelstwa: Liberalny, Komunitarystyczny, 

Socjaldemokratyczny, Personalistyczny 
• Społeczeństwo obywatelskie jako: idea normatywna; przestrzeń 

publiczna chroniona instytucjonalnie przed arbitralną interwencją 
państwa; zbiór zorganizowanych grup/stowarzyszeń 

• Lokalne społeczeństwo obywatelskie 
• Partycypacja i zaangażowanie obywatelskie w lokalnej polityce 

społecznej,teoria a praktyka (tożsamość obywatelska) 
• Diagnoza organizacji pożytku publicznego (OPP) 
• Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 
• Przejrzyste społeczeństwo obywatelskie [legal transparent civil 

society] 
• Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 
• Organizacje pozarządowe na arenie globalnej 

Forma zaliczenia Ocena aktywność i udziału w zajęciach, bieżąca realizacja zadań w 
trakcie i pomiędzy zajęciami. 
• praca w grupach/parach 
• korzystanie z konsultacji - bezpośrednich i on-line 
• praca zaliczeniowa dotycząca opisu aktywności 
obywatelskiej w konkretnym powiecie 



Efekty uczenia się Posiada ogólną wiedzę o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i 
kulturze politycznej w ujęciu historycznym i współczesnym  
Ma wiedzę o organizacjach, instytucjach i ich otoczeniu 
Ma ogólną wiedzę na temat więzi społecznych. Zna i rozumie relacje 
zachodzące pomiędzy strukturami społecznymi a otoczeniem 
 
Wskazuje i wyjaśnia zasady oraz wartości demokratycznego 
państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego  
 
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym  
Jest przygotowany do uczestnictwa w kreowaniu różnych form 
aktywności obywatelskiej 

 

*** 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 


