
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI  

ADMINISTRACJA POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA  

Nazwa 
przedmiotu 

Semestr 
studiów,  
w którym 
przedmiot 

jest 
realizowany 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Opis przedmiotu 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się* 

Socjologia prawa 
i problemy 
społeczne 

II 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów  
z elementami socjologii prawa, 
jak również wybranymi 
problemami społecznymi.  
W ramach przedmiotu omówione 
zostaną nie tylko przesłanki 
wyodrębnienia socjologii prawa  
i poglądy jej prekursorów, ale 
także postawy wobec prawa, 
relacje między prawem  
a normami moralnymi, elementy 
kontroli społecznej oraz kontroli 
prawnej. Studenci uzyskają także 
wiedzę w zakresie postaw wobec 
prawa, jak również wybranych 
problemów społecznych, takich 
jak: bezrobocie, ubóstwo, 
prostytucja, uzależnienia czy 
przemoc domowa.  

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U03 
K_U05 
K_K01 
K_K06 

Instytucje 
pomocy 

społecznej 
II 2 

Celem przedmiotu jest 
zaznajomienie studentów ze 
specyfiką pomocy społecznej  
i organizacją, z różnymi 
modelami pomocy społecznej  
i funkcjonowaniem sytemu 
pomocy społecznej w Polsce oraz 
instytucjami pomocy społecznej 
wspierającymi jednostki, rodziny 
i ich otoczenie z różnymi 
problemami. Rozumienie 
współczesnej polityki społecznej 
oraz jej uwarunkowań 
ekonomicznych; analizowanie  
i realizacja zadań z zakresu 
polityki społecznej w skali 
lokalnej, krajowej  
i międzynarodowej.  

K_W01 
K_W05 
K_W08 
K_W09 
K_U02 
K_U05 
K_U08 
K_U10 
K_K01 
K_K04 
K_K05 
K_K08 

  



 

Prawne aspekty 
pomocy 

społecznej  
i ochrony 
zdrowia   

III 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studenta  
z podstawowymi zagadnienia, 
pojęcia i instytucjami prawa,  
a w szczególności z regulacjami 
budującymi systemem prawny 
pomocy społecznej i ochrony 
zdrowia w Polsce. Ponadto 
wyposażenie studentów w wiedzę 
dotyczącą podstawowych 
problemów prawa pomocy 
społecznej, kwestii zadań  
i funkcjonowania organów 
pomocy społecznej. Przekazanie 
rozszerzonej wiedzy  
o organizacji aparatu 
administracji właściwego  
w sprawach ochrony zdrowia 
oraz o środkach i formach 
prawnych administracji 
właściwej w sprawach ochrony 
zdrowia.  

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_U08 
K_K02 
K_K03 
K_K06 
K_K07 

System 
resocjalizacji  

w Polsce 
III 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie z aspektami 
prawnymi dotyczącymi 
resocjalizacji nieletnich  
i dorosłych w środowiskach 
otwartych i zamkniętych oraz 
możliwości interpretowania oraz 
stosowania prawa w praktyce 

resocjalizacyjnej.  

K_W03 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_U09 
K_K02 
K_K03 
K_K06 
K_K07 

Ochrona danych 
osobowych 

III 2 

Celem przedmiotu jest 
przekazanie teoretycznej wiedzy 
z zakresu ochrony danych 
osobowych popartej konkretnymi 
przykładami, przy czym studenci 
są zachęcani do aktywnego 
udziału w wykładzie. Studenci 
nabywają umiejętność 
interpretacji i wykładni 
analizowanych przepisów prawa, 
jak i zdobycie umiejętności 
analizy i posługiwania się aktami 
prawnymi z zakresu ochrony 
danych osobowych. W trakcie 

K_W01 
K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U07 
K_K01 
K_K03 
K_K05 
K_K08 

 



 
zajęć omawiane są zagadnienia  
z zakresu wymagań i standardów 
ochrony danych osobowych. 
Studenci analizują zakres 
podmiotowy i przedmiotowy 
ustaw, obowiązki podmiotów 
przetwarzających dane osobowe. 

Pomoc społeczna 
w perspektywie 

międzynarodowej 
IV 2 

Głównym celem przedmiotu jest 
omówienie istoty i dorobku 
międzynarodowej polityki 
społecznej w szerszym 
kontekście tendencji globalnych, 
a także pokazanie złożonych 
interakcji występujących 
pomiędzy politykami 
społecznymi w ujęciu 
międzynarodowym. 
 

K_W03 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_U09 
K_K02 
K_K03 
K_K06 
K_K07 

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studenta  
z podstawowymi zagadnienia, 
pojęcia i instytucjami prawa,  
a w szczególności z regulacjami 
prawa rodzinnego, prawa 
dotyczącego rodziny oraz prawa 
opiekuńcze. Wyposażenie 
studentów w wiedzę dotyczącą: 
podstawowych problemów prawa 
rodzinnego: opieki i kurateli, 
prawa małżeńskiego, 
pochodzenie dziecka, władzy 
rodzicielskiej, przysposobienia, 
pieczy zastępczej, obowiązku 
alimentacyjnego. Ukazanie 
charakterystycznych dla tej gałęzi 
prawa instytucji oraz procedur 
postępowania przed organami 
przyznającymi świadczenia. 

K_W03 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_U09 
K_K02 
K_K03 
K_K06 
K_K07 

Organizacja 
ochrony zdrowia 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
przekazanie zaawansowanej 
wiedzy z zakresu organizacji 
podmiotami leczniczymi różnych 
szczebli organizacyjnych.  
Student pozna definicje, cele  
i elementy składowe systemu 
ochrony zdrowia oraz nabędzie 
umiejętność interpretacji zmian 

K_W03 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_U09 
K_K02 



 
zachodzących w systemach 
zdrowotnych i czynników 
mających wpływ na ich 
funkcjonowanie. 

K_K03 
K_K06 
K_K07 

Prawo 
ratownicze 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
przekazanie studentom wiedzy  
o różnorakich zagrożeniach 
życia, zdrowia, mienia  
i środowiska oraz aktualnej 
organizacji procedur i struktur 
zapobiegania, przeciwdziałania  
i usuwania skutków tych 
zagrożeń. Studenci zakres zadań  
i organizacji służb ratowniczych, 
a także regulacje prawne 
związane  z prawem 
ratowniczym. 

K_W03 
K_W08 
K_U09 
K_K05 
K_K08 

 

Prawo medyczne IV 2 

Zapoznanie studentów  
z regulacjami prawnymi  
z zakresu prawa ochrony 
zdrowia. Wytłumaczenie relacji 
prawnych zachodzących 
pomiędzy pacjentem  
a podmiotami świadczącymi 
usługi medyczne. Zapoznanie 
studentów z regulacjami 
dotyczącymi prawa medycznego 
w aspekcie Prawno 
porównawczym. Studenci 
zapoznają się również z treścią 
norm prawa medycznego  
w Polsce i wybranych państwach 
UE.  

K_W03 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_U09 
K_K02 
K_K03 
K_K06 
K_K07 

*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie studiów II stopnia umieszczonym na 
stronie Wydziału. 
 
 
 
  


