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Metody dydaktyczne 
• Wykład problemowy 

• konwersacja z prezentacją multimedialną,  
• analiza teksów źródłowych z dyskusją,  
• indywidualne projekty studenckie, 
• dyskusja. 

  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
 
  Wymagania formalne: BRAK 
 Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości wiedzy o bezpieczeństwie państwa 

Cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego. 
Studenci powinni poznać najważniejsze współczesne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym, rolą 
administracji państwowej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywy poprawy 
bezpieczeństwa społecznego w Polsce. Studenci poznają również podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa 
społecznego w Polsce: patologie i inne kwestie społeczne. 
 
Treści programowe 

1. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 
� Pojęcie bezpieczeństwa społecznego. Bezpieczeństwo społeczne a polityka społeczna. Polityka społeczna w 

Polsce okresie transformacji ustrojowej. Modele polityki społecznej. Instrumenty i techniki bezpieczeństwa 
społecznego 
2. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO- MIERNIKI POMIARU 

� Przestępczość. Migracje. Miary i wskaźniki ubóstwa. Wykluczenie społeczne. Diagnoza ubóstwa. Polityka 
państwa wobec ludzi ubogich. 
3. RZĄDOWE I POZARZĄDOWE PROGRAMY I INICJATYWY NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 



SPOŁECZNEGO  
� Zadania i funkcje ośrodków pomocy społecznej. Pogramy na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego. 

4. POLITYKA ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIE 
� Współczesna sytuacja na rynku pracy. Społeczne skutki bezrobocia. Ograniczanie bezrobocia w gospodarce 

rynkowej, 
5. DEMOGRAFIA A BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE 

� Zmiany demograficzne w Polsce i na świecie. Starość - czynnik ryzyka społecznego. Starzenie się 
społeczeństw – problemy dla systemów ubezpieczeń społecznych 
6. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO - PATOLOGIE SPOŁECZNE 

� Współczesne „dolegliwości społeczne”; przestępstwa z nienawiści, narkomania, alkoholizm i przestępczość 
nieletnich; sposoby ich neutralizowania. Rola państwa i rodziny w ograniczaniu patologii społecznych. 
Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, migracje. 
7. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE i aktualna polityka społeczna państwa polskiego w zakresie 

bezpieczeństwa społecznego. Modele polityki społecznej w ujęciu historycznym. 
8. ROLA ADMINISTRACJI  publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego. 
9. AKSJOLOGIA bezpieczeństwa społecznego. 
10. PERSPEKTYWY POPRAWY bezpieczeństwa społecznego. 

Efekty uczenia się 
 
Wiedza 
(1) W-01 Zna podział władzy w państwie oraz zadania i 
zasady funkcjonowania organów państwa w obszarze 
bezpieczeństwa społecznego. 
(2) W-02 Ma ogólną wiedzę o relacjach między strukturami i 
instytucjami państwa , zakres zadań administracji publicznej 
w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego; 
(3) W-03 Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji 
społecznych oraz rodzajów  więzi społecznych i o ich 
historycznej ewolucji w utrzymaniu bezpieczeństwa 
społecznego; 
 
Umiejętności 
(1)U-01; Umie analizować zjawiska i zagrożenia 
bezpieczeństwa społecznego w skali globalnej, państwowej, 
regionalnej i lokalnej 
(2)U-02 Prawidłowo posługuje się konkretnymi normami i 
regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu 
rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa 
społecznego ; 
(3)U03 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk społecznych; 
 
Kompetencje społeczne  
K-01 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
społecznych (programów), uwzględniając aspekty prawne, 
ekonomiczne i polityczne; 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 
kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 
A. Sposób zaliczenia  
Egzamin  
B. Formy i kryteria zaliczenia  
Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym. Ocena 
końcowa wyliczana jest wg tabeli nr 1.  
Tabela nr 1.  

Skala ocen dla 
wykładów 

 

Kod Suma 

Ocena końcowa  
 

Egzamin 
 

 
Ep 

 
60 

Esej naukowy  E1 30 

Obecność 0 10 

 
Przedmiot kończy się egzaminem. Ocena końcowa 
wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym 
wg Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 
50% - poniżej progu student nie uzyskuje 
zaliczenia. Suma punktów możliwych do zdobycia 
podczas zajęć wynosi 100 w tym: 
 60 punktów – egzamin  pisemny – test z pytaniami 
otwartymi; min. 30 punktów na zaliczenie) 
Esej naukowy  na zadany temat (zaliczenie min. 15 
punktów).         
10 punktów obecności:  
0 lub 1 nieobecność – 10 punktów;  
2 nieobecności – 5 punktów,  
3 i więcej nieobecności – 0 punktów) 
Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie 
sumarycznej ilości punktów: 
0 - 49 pkt.: ocena 2,0 
50 - 60 pkt.: ocena 3,0 
61 - 70 pkt.: ocena 3,5 
71 - 80 pkt.: ocena 4,0 
81 - 90 pkt.: ocena 4,5 



 
 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 
 

Numer  (symbol)  
efektu kształcenia 

 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla programu 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla obszaru 

W-01 K_W02++; S1P_W02; S1P_W03 

W-02 K_W03+++; S1P_W02; S1P_W07 

W-03 S1P_W09 K_W09 K_W10 

 
U-01 

K_U01, S1P_U01 

 
U-02 

 
K_U03 S1P_U03, S1P_U05 

 
U-03 

S1P_U08 K_U04 K_U08 K_U12 K_U16 K_U17 

K_01 S1P_K05 K_K02 K_K08 K_K09 

 
Wykaz literatury:  
 
Literatura podstawowa 

1. M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy, Kielce 2009 

2. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo 
PWN, Warszawa 2007 

3. J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne, Wydawnictwo Profesjonalne i Naukowe, Warszawa 2012 (po 
opublikowaniu drukiem) 

Literatura uzupełniaj ąca 
1. W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, t. 2, Warszawa 2003; 
2. Skrabacz A,  Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. 

Wyzwania i strategie, pod red. R. Jakubczaka, J. Flisa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006 
3. A. Skrabacz, S. Sulowski, Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia- uwarunkowania-wyzwania. Warszawa 

2012. 
Kontakt  
           www. januszgierszewski.pl; janusz-gierszewski@wp.pl 
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