Informator

2015/2016

Tytuł oferty

Zarządzanie w sferze społecznej

Sygnatura

237300 - 0054

Prowadzący

dr Beata Błaszczyk oraz zespół: prof. dr hab. Piotr Błędowski, dr Izabela Anna Buchowicz, dr hab.
Paweł Kubicki

3 pkt. ECTS

A. Cel przedmiotu

Przedstawienie uwarunkowań i metod zarządzania procesami społecznymi w skali kraju i w skali lokalnej. Omówienie
zadań administracji publicznej i NGO's w zakresie organizowania, finansowania i udzielania świadczeń społecznych.

B. Program przedmiotu

Relacje między zarządzaniem w sferze społecznej a polityką społeczną na poziomie krajowym i lokalnym. Cele i
metody zarządzania sferę społeczną. Wybrane obszary zarządzania na obu poziomach. Planowanie i finansowanie
działań, szacowanie konsekwencji realizowanych programów.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Rozumieć istotę procesów społecznych i cel zarządzania nimi na poziomie krajowym i lokalnym.

1. Umieć dostosować odpowiednie metody i instrumenty zarządzania do konkretnych sytuacji w
sferze społecznej.
2. Potrafić oszacować konsekwencje wybranych metod zarządzania w sferze społecznej.

Wykorzystać wiedzę o zarządzaniu w efektywnym rozwiązywaniu problemów społecznych.

c.d.Zarządzanie w sferze społecznej

D. Semestralny plan zajęć

1

Sfera społeczna - podstawowe cechy. Podmioty działające w sferze społecznej - struktura i
zakres zadań. Polityka społeczna a zarządzanie sferą społeczną.

2

Istota procesów społecznych, cele i ograniczenia sterowania nimi. Zarządanie w sferze
społecznej - charakterystyka celów i metod.

3

Zarządzanie sferą społeczną w skali kraju i w skali lokalnej. Krajowa i lokalna polityka społeczna
- relacje i struktura celów.

4

Planowanie społeczne - cele i metody. Zarządzanie usługami społecznymi.

5

Zarządzanie rynkiem pracy w skali kraju i regionalnej.

6

Aktywna polityka rynku pracy w skali lokalnej. Zarządzanie lokalnym rynkiem pracy - podmioty,
metody i instrumenty.

7

Edukacja w systemie usług społecznych. System edukacji a inne systemy polityki społecznej.

8

Zarządzanie edukacją poprzez cele. Zarządzanie rynkiem usług edukacyjnych.

9

Bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa. Struktura zadań administracji publicznej w ochronie
zdrowia.

10

Zarządzanie usługami społecznymi w obszarze zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

11

Zarządzanie ochroną zdrowia na poziomie lokalnym - cele i instrumenty.

12

Zarządzanie jakością świadczeń społecznych. Kontrola świadczeń i ewaluacja programów.

13

Współpraca podmiotów zarządzających z organizacjami pozarządowymi.

14

Finansowanie działań w sferze społecznej.

15

Dobre praktyki w zakresie zarządzania sferą społeczną w kraju i za granicą.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)
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P.Błędowski, P.Kubicki, Samorząd lokalny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: Państwo, samorządy,
organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. P.Broda-Wysocki, Polska
Bieda III, IPiSS, Warszawa 2007; Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów
współczesności, red. P.Błędowski, SGH, Warszawa 2004.

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
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Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

14

30

Wykład

30

14

30

J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny-pisemny

50%

egzamin testowy

50%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

M. Metody prowadzenia zajęć

Wykład

