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Informacja o specjalności
Studia w ramach specjalności Polityka społeczna i gospodarcza mają na celu przekazanie studentom odpowiedniej wiedzy, wypracowywanie niezbędnych umiejętności oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy w odniesieniu do bliższego i dalszego otoczenia (środowiska) społecznego.
Kończąc dwuletnie uzupełniające studia magisterskie, student powinien posiąść wiedzę z zakresu polityki społecznej (w zakresie poszerzonym) oraz polityki gospodarczej (w zakresie podstawowym).
W ramach zajęć dotyczących polityki społecznej student otrzymuje informacje z zakresu teorii (struktura polity ki społecznej, jej doktryny i historia) oraz zastosowań i działań podejmowanych w ramach polityki społecznej
traktowanej tu bardziej jako praktyka (w tym przypadku student otrzymuje wiedzę z zakresu defniowania zja wisk i procesów społecznych, ich pomiaru, metod i działań dotyczących rozwiązywania konkretnych problemów
społecznych.
Uzupełnieniem powyższych zagadnień są przedmioty poruszające kwestę demografi oraz migracji. Zwłaszcza
kweste migracji są niezwykle ważnym zagadnieniem w aspekcie przynależności Polski do Unii Europejskiej. W ramach przedmiotów związanych z migracjami studenci poznają teorie migracji, ich historię, a także stan obecny
procesów migracyjnych (dlatego też studenci otrzymują wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych zaakcentowaniem ich wykorzystywania w polityce społecznej). Studenci poznają również funkcjonujące rozwiązania instytucjonalne i prawne z zakresu polityki społecznej wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej.
Z zakresu polityki gospodarczej student niezbędną, dopasowaną do zakresu wykorzystywanego przez politologię i politykę społeczną, wiedzę dotyczącą teorii ekonomicznych, pojęć ekonomii (istotnych i wykorzystywanych
także w działaniach w ramach polityki społecznej, np. infacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie itp.). Przedmioty
związane z tym zakresem mają zatem wyposażyć studenta w niezbędne umiejętności racjonalnego myślenia
ekonomicznego.
Tym samym student otrzymuje wiedzę dotyczącą zarówno instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego wymiaru
polityki społecznej i gospodarczej.
Specyfkę studiów w ramach specjalności na tle innych ofert kształcenia w zakresie polityki społecznej i gospodarczej na II stopniu studiów stanowi położenie głównego akcentu na społeczno-doktrynalne uwarunkowania
problemów i kwesti społecznych (wymiar politologiczny, w tym zwłaszcza problematyka państwa opiekuń czego) oraz podstawy rozumienia ich rozwiązywania (wymiar defnicyjny, metodologiczny). Współczesna polityka społeczna jest skomplikowanym systemem welfare state (państwa opiekuńczego). Studenci, poznając historię i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania powstawania problemów społecznych oraz prób ich defniowania, pomiaru i rozwiązywania, mogą nabyć i kształtować umiejętności lepszego rozumienia otaczającej ich rzeczywistości społecznej, identyfkacji i nazywania problemów społecznych, krytycznego (przemyślanego) formułowania ocen funkcjonujących programów politycznych w obszarze polityki społecznej, spójnego myślenia społeczno-ekonomicznego. Zyskują także europejską perspektywę myślenia, mają zatem szansę zrozumieć, że systemy społeczno-polityczne i ekonomiczne współczesnego świata są ze sobą powiązane (ściślej w ramach Unii
Europejskiej, ale także w ramach szerzej pojętej globalizacji).
W wymiarze praktycznym absolwent winien cechować się w przyszłości postawą charakteryzującą się nie tylko
lepszą orientacją w otaczającej go rzeczywistości społecznej, ale także umieć formułować samodzielnie oceny,
jak również angażować się w działania różnych instytucji i podmiotów społecznych (od publicznych, przez samorządowe, do podejmowanych przez organizacje społeczne). Absolwenta powinna zatem cechować umiejętność
samodzielnego i krytycznego myślenia o problemach i kwestach społecznych, wrażliwość na dobro wspólne i
nie uleganie pokusom populizmu (który w sprawach społecznych jest zawsze bardzo widoczny ze względu na łatwość formułowania ogólnych haseł pozbawionych podstaw merytorycznych), umiejętność podejmowania konkretnych działań i angażowania się w życie społeczne (w tym szacunek dla wolontariatu), umiejętność kompetentnego odnalezienia się w instytucjach publicznych lub samorządowych.

