Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu:

Wykład monograficzny /
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim

2. Kod przedmiotu:
3. Okres ważności karty:
ważna od roku akademickiego: 2017/2018
4. Forma kształcenia:
studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów:
studia stacjonarne
6. Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo państwa
7. Profil studiów:
praktyczny
8. Specjalność:
Bezpieczeństwo polityczno-militarne
9. Semestr:
szósty
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
Instytut Studiów Społecznych
11. Prowadzący przedmiot:
dr Henryk A. Kretek
12. Grupa przedmiotów:
podstawowych
13. Status przedmiotu:
obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć:
polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Wiedza o państwie i prawie
16. Cel przedmiotu:
− charakterystyka społeczeństwa obywatelskiego,
− poznanie metod działania organizacji pozarządowych
− poznanie procesu rejestracji organizacji pozarządowej
17. Efekty kształcenia:
Ozn.

K_W01

K_U01

K_K01

Metoda
realizacji
efektu
kształcenia

Opis efektu kształcenia

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia

Forma
prowadzenia
zajęć

Odniesienie do
efektów dla
specjalności/
kierunku
studiów

ma podstawową wiedzę
interdyscyplinarną z zakresu nauk
społecznych, szczególnie nauk o
bezpieczeństwie i ich miejscu w
systemie nauk oraz relacjach do
innych nauk
potrafi określać zasady i wartości, na
jakich powinien opierać się system
polityczny demokratycznego
państwa prawa; potrafi interpretować
i oceniać działania administracji
publicznej

Wykład,
dyskusja,
samokształcenie
, analiza
tekstów i filmów.

Kolokwium /
Prezentacja /
Test

Wykład,
ćwiczenia

K_W1

Wykład,
dyskusja,
samokształcenie
, analiza
tekstów i filmów.

Kolokwium /
Prezentacja /
Test

Wykład,
ćwiczenia

K_U1

zna zakres posiadanej przez
siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się i
rozwoju zawodowego

Wykład,
dyskusja,
samokształcenie
, analiza
tekstów i filmów.

Kolokwium /
Prezentacja /
Test

Wykład,
ćwiczenia

K_K1

18. Formy i wymiar zajęć:

30 godz. wykładów,

1

19. Treści kształcenia:
Metody i techniki nauk społecznych, Zarys koncepcji i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego;
Proces profesjonalizacji struktury społecznej i życia jednostki; Wyzwania społeczeństwa industrialnego i
informacyjnego; Etyka w biznesie i w polityce; Współpraca III sektora z samorządem; Wybrane
problemy socjologii organizacji; Rola organizacji pozarządowych w kszałtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego.
20. Egzamin:
nie
21. Literatura podstawowa:
Kretek H.A., Riedel R. (red.), Etyka a polityka, Racibórz 2009.

Gumkowska M, J. Herbst J., P. Radecki P., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Warszawa
2009.
Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.
22. Literatura uzupełniająca:

Gałązka A. (red.), Elementarz III sektora, Warszawa 2005.
Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?,
Warszawa 2006.
Kuźniak B. Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2012.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Liczba godzin
Lp.
Forma zajęć
kontaktowych / pracy studenta
30
1
Wykład
2
ćwiczenia
3
Konwersatoria
4
Laboratorium
5
Projekt
6
Seminarium
30
7
Inne (konsultacje, samokształcenie):
Suma godzin
60
24. Suma wszystkich godzin:
60
25. Liczba punktów ECTS:
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych
27. Liczba punktów ECTS
na zajęciach z bezpośrednim
1
uzyskanych w wyniku
udziałem nauczyciela
samodzielnej pracy studenta:
akademickiego:
Efekt
kształce
nia

Ocena

bdb
db
01
dst
ndst
02

bdb

2

1

Opis wymagań
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 90%) i bardzo dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia, procesy i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu dostatecznym
objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i zagadnień
przedmiotu.
Posiada umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym.

2

db
dst
ndst
bdb
db
dst
ndst
o.
no.

03

04

Posiada umiejętności na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe umiejętności.
Nie posiada umiejętności w stopniu podstawowym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe kompetencje społeczne.
Nie posiada kompetencji społecznych w stopniu podstawowym.

28. Uwagi:

Zatwierdzono:
…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis)
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