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Informacja o specjalności

Studia w ramach specjalności Polityka społeczna i gospodarcza mają na celu przekazanie studentom odpowiedniej wiedzy, wypracowanie niezbędnych umiejętności oraz ukształtowanie odpowiedzialnej postawy w odniesieniu do bliższego i dalszego otoczenia (środowiska) społecznego.
Kończąc dwuletni kurs specjalizacyjny, student powinien posiąść podstawy wiedzy z zakresu funkcjonowania
gospodarki rynkowej, a zwłaszcza współczesnych mechanizmów fnansowych, zarówno na poziomie krajowym,
jak i międzynarodowym. Powinien znać i rozumieć najważniejsze problemy gospodarcze i społeczne współczesnego świata, szczególnie te związane z rynkiem pracy, rozwojem lokalnym i skutkami globalizacji, a także
orientować się w realizowanych i projektowanych koncepcjach rozwiązywania tych problemów. Stąd też w programie studiów znajdują się takie zajęcia, jak: Finanse publiczne w Polsce, Finanse Unii Europejskiej, Polityka
rozwoju regionalnego, Rynek pracy i polityka zatrudnienia, Polityka państwa wobec rodziny. Niezbędnym składnikiem profesjonalnej wiedzy absolwenta tej specjalności powinna być bardzo dobra orientacja w istniejącej
sieci instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami z zakresu polityki spo łecznej i gospodarczej. Zagadnienia te podejmowane są m.in. w ramach zajęć: Polityka lokalna, III sektor w Polsce i na świecie, Instytucje pomocy społecznej.
Student otrzymuje zatem podstawową wiedzę dotyczącą zarówno instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego wymiaru współczesnej polityki społecznej i gospodarczej.
Szczególny akcent w procesie studiów położony jest na ukazanie związku między różnorodnymi teoriami i wyni kami badań z zakresu polityki społecznej i gospodarczej a codziennym doświadczeniem ludzi jako uczestników
procesów społecznych i gospodarczych.
Specyfkę studiów w ramach specjalności na tle innych ofert kształcenia w zakresie polityki społecznej i gospodarczej na I. stopniu studiów stanowi położenie głównego akcentu na etyczne aspekty funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa oraz podkreślanie znaczenia aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w tych dziedzinach życia publicznego. W ramach dwuletniego kursu stawiamy sobie za zadanie zainteresowanie studentów
tym wymiarem funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, aby w ramach późniejszych studiów mogli oni na
wyższym poziomie zaawansowania teoretycznego analizować wybrane przez siebie problemy.
Oczekujemy, że student specjalności Polityka społeczna i gospodarcza posiądzie umiejętność rozpoznawania,
analizowania i oceniania zjawisk i procesów, składających się na współczesne życie społeczne i gospodarcze w
Polsce, ale również w skali międzynarodowej – zwłaszcza w Europie. Powinien on w umiejętny sposób komuni kować zdobytą wiedzę oraz formułować racjonalne zalecenia dotyczące rozwiązywania podstawowych problemów występujących w życiu gospodarczym i społecznym. Dzięki temu może być kompetentnym i twórczym
pracownikiem instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych funkcjonujących w tym obszarze działania
państwa.
Zdobyta wiedza oraz wyżej wymienione umiejętności powinny przełożyć się na postawę studenta, która cechować ma się przede wszystkim poczuciem odpowiedzialności za dobro państwa i warunki życia szczególnie najsłabszych ekonomicznie grup społecznych. Cenionym wyrazem tej odpowiedzialności jest świadczenie wolontariatu, rozumianego w sposób tradycyjny: jako bezinteresowna służba ludziom potrzebującym wsparcia. Absolwent specjalności polityka społeczna i gospodarcza dostrzega potrzebę osobistego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych, przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Inicjuje i podejmuje zatem działalność
na rzecz integracji i aktywizacji środowiska lokalnego, promuje postawy przedsiębiorczości i wspiera budowanie
społeczeństwa obywatelskiego.

