
Wirtualny Dzień Otwarty

POLITYKA  SPOŁECZNA 

• Nowy kierunek studiów 
• Instytut Filozofii i Socjologii 
• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie



• Polityka to sztuka rządzenia państwem, 
czyli ogólna działalność władzy państwowej, skierowana

na osiągnięcie lub obronę określonych celów.
Homo politicus (łac. „człowiek polityczny”) –

jednostka aktywnie uwikłana w stosunki oraz 
działania polityczne.

Pojęcia tego użył Arystoteles w swoim dziele Polityka. 
Według niego człowiek

jest istotą stworzoną do życia w państwie.



Polityka społeczna

• to działalność państwa, samorządów i 
organizacji pozarządowych zmierzająca do 
kształtowania ogólnych warunków pracy i 
bytu ludności, prorozwojowych struktur 
społecznych opartych na równości i 
sprawiedliwości społecznej sprzyjających 
zaspokajaniu potrzeb społecznych na 
dostępnym poziomie.



Cele polityki społecznej

• bezpieczeństwo socjalne
• inwestycje w człowieka
• pokój społeczny
• życie rodzinne
Głównym celem polityki społecznej jest 

asekuracja przed ryzykami życiowymi i 
wyrównywanie  szans życiowych grup 
społeczeństwa 

ekonomicznie i socjalnie najsłabszych



Dziedziny polityki społecznej

• Polityka ludnościowa i rodzinna
• Polityka zatrudnienia i bezrobocia
• Polityka zabezpieczenia społecznego
• Polityka ochrony zdrowia
• Polityka mieszkaniowa
• Polityka oświatowa
• Polityka kulturalna
• Polityka ochrony środowiska naturalnego
• Polityka prewencji i zwalczania patologii społecznej



Zagadnienia, którymi polityka 
społeczna się zajmuje

• Kwestia społeczna
• Problem społeczny
• Postęp społeczny
• Polityka socjalna
• Przyrost naturalny
• Polityka pronatalistyczna (antynatalistyczna)
• Migracje
• Polityka prorodzinna
• Bezrobocie
• Ubóstwo
• Żebractwo i bezdomność



POLITYKA  SPOŁECZNA  W  IFiS
CIEKAWA  OFERTA  DYDAKTYCZNA

• Instytut Filozofii i Socjologii tworzą wyspecjalizowani 
wykładowcy, badacze, praktycy, eksperci 

• W ramach Instytutu Filozofii i Socjologii funkcjonuje m.in. Katedra 
Polityki Społecznej i Problemów Społecznych. 

• Zatrudnieni w niej pracownicy naukowo-dydaktyczni dbają o 
zapewnienie interesującej oferty dydaktycznej, obejmującej 
kluczowe zagadnienia merytoryczne w zakresie polityki społecznej, 
m.in.: politykę senioralną, politykę prorodzinną, promocję i ochronę 
zdrowia, politykę migracyjną i azylową oraz szereg innych zajęć 
prezentujących współczesne problemy społeczne oraz możliwości 
przeciwdziałania im.



Zwracamy szczególną uwagę na 
wymiar globalny polityki społecznej
• Kwestie związane z dbałością o środowisko przyrodnicze 

– ekologia społeczna, ochrona środowiska, 
proporcjonalny rozwój społeczny. 

Wynikają z nich następujące zagadnienia społeczne, będące 
priorytetami polityki społecznej:

• Ekologia 
• Zdrowie ludzi  
• Żywność i jej jakość 
• Konsumpcja i ubóstwo
• Głód i niedożywienie
• Przyrost naturalny i wyżywienie ludności



Środowisko antropogeniczne

• Krajobraz zurbanizowany 
• Przeobrażenia fauny i flory
• Zmiany w ukształtowaniu 

powierzchni ziemi
• Zanieczyszczenia powietrza, 

wody, gleby

• Destrukcja środowiska przez 
produkcję, konsumpcję, 
usuwanie odpadów

• Alienacja człowieka ze 
środowiska

• Wpływ na zdrowie i życie 
ludzi



Zmienione warunki życia ludzi

substancje toksyczne zanieczyszczenia 
gazy cieplarniane  zapylenie
ozon troposferyczny zniszczenie ekosystemów
smog londyński hałas i wibracje
smog fotochemiczny mało zieleni miejskiej
smog 
elektromagnetyczny

monotonna i chaotyczna 
zabudowa

wyspy ciepła gromadzenie odpadów
deficyt wody pitnej nadkonsumpcja



Kryzys społeczny 
• Pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi
• Wysoka śmiertelność na obszarach zdegradowanych, skażonych
• Bezrobocie
• Bezdomność
• Ubóstwo
• Przestępczość
• Agresja
• „Znieczulica społeczna”, obojętność
• Zagrożenie międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego
• Inne zaburzenia w modelu społecznym: 
stylu życia, sposobu gospodarowania, rozwoju nauki, 
strukturach społecznych, politycznych, 
produkcji, konsumpcji, wypoczynku



Społeczne skutki przeobrażeń 
w środowisku

• Ruchliwość przestrzenna (uchodźcy ekologiczni)
• Segregacja społeczna (slumsy i dzielnice bogaczy)
• Napięcia, konflikty społeczne
• Zasobochłonność, energochłonność, kapitałochłonność
• Pogorszenie warunków rekreacji i wypoczynku
• Pogorszenie zdrowotności ludzi, choroby cywilizacyjne

• Zmiany kulturowe, obyczajowe, w komforcie życia



Program studiów
na kierunku Polityka Społeczna

• dostosowany do wymagań rynku pracy
• obejmuje przedmioty praktyczne, zajęcia 

badawcze, warsztatowe 
• gwarantuje studentom zdobycie doświadczenia 

zawodowego w trakcie trwania studiów
• umożliwia absolwentom szereg możliwości 

zatrudnienia 



Czy to kierunek studiów dla mnie?

• Dla każdego, kto interesuje się zagadnieniami społecznymi
• Dla tych, których martwią, niepokoją, smucą problemy społeczne: 

bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, wykluczenie społeczne i inne
• Dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wyeliminować 

z życia nierówności społeczne, pozostałe problemy społeczne    
• Dla każdego, kto dostrzega zależności pomiędzy problemami 

społecznymi a innymi zjawiskami: globalnym bezpieczeństwem, 
zanieczyszczeniem środowiska, sytuacją zdrowotną itp.

• TAK,  TO  STUDIA  DLA  CIEBIE  !!!



Ważną dziedzinę polityki społecznej 
stanowi polityka prozdrowotna 

• Pomiędzy tym, co jemy a zdrowiem, występują ścisłe 
zależności

• Jesteś tym, co jesz
• Znaczna liczba związków chemicznych dodawanych 

do żywności może wywoływać lub nasilać problemy 
zdrowotne   



ZWRÓĆ UWAGĘ NA
„E”, CZYLI:

Dodatki do żywności – każda substancja, która w normalnych warunkach 
nie jest spożywana osobno jako żywność

Dodatkami chemicznymi są:
- Antyoksydanty – witaminy  (np. kwas askorbinowy), kwas mlekowy, kwas 

cytrynowy
- Barwniki , oznaczone jako E 100 itd.
- Konserwanty i utrwalacze koloru, oznaczone jako E 200 itd.
- Regulatory kwasowości i antyutleniacze, oznaczone jako E 300 itd.
- Emulgatory i substancje żelujące, oznaczone jako E 400 itd.
- Środki przeciwzbrylające i maskujące, oznaczone jako E 500 itd.
- Wzmacniacze smaku i zapachu, oznaczone jako E 600 itd.
- Substancje słodzące i rozpuszczalniki, oznaczone jako E 900 itd.
- Zagęstniki i stabilizatory, oznaczone jako E 1000 itd.
Producenci żywności mają do wyboru ponad 10 tysięcy substancji 

chemicznych, ponad 1000 z nich jest szkodliwa dla zdrowia człowieka



SZKODLIWE DODATKI „E” 
A CHOROBY

Większość chemicznych dodatków jest toksyczna 
dla wątroby, nerek, serca, mózgu.

Także dla układu pokarmowego,  nerwowego, 
hormonalnego, immunologicznego.  

Niektóre substancje dopuszczone do stosowania w 
żywności mogą powodować nowotwory, defekty 
płodu, mutacje genetyczne.

U dzieci wywołują najczęściej: alergie, 
nadpobudliwość, trudności z koncentracją.



Chcesz w świadomy sposób 
dbać o swoje zdrowie?

• Chętnie Tobie pomożemy.
• Nauczymy Ciebie troski o siebie i innych.

• Z pewnością chciałbyś/chciałabyś poznać 
niebezpieczne dla zdrowia dodatki

• Specjalnie dla Ciebie
przygotowaliśmy  ich listę



LISTA  POPULARNYCH „E”
Chemiczne dodatki - szkodliwe (toksyczne, rakotwórcze):
ACESULFAM (E 950)
ASPARTAM (E 951)
BENZOESANY (sodu) (E 211 – 213)
BŁĘKIT BRYLANTOWY (E 133)
CYKLAMAT (kwas cyklaminowy) (E 952)
DWUTLENEK SIARKI (E 220)
ERYTROZYNA (E 127)
GLUTAMINIANY (E 621, 622)
INDYGOTYNA (E 132)
KARAGEN (E 407)
KWAS BENZOESOWY (E 210)
KWAS KARMINOWY (koszenila) (E 120)
MANNITOL (E 421)
PROPIONIANY (E 281 – 283)
SORBITOL (E 420)
TARTAZYNA (E 102)
ŻÓŁCIEŃ POMARAŃCZOWA (E 110)



Dodatki bezpieczne dla organizmu człowieka:

CYTRYNIANY                                        (E 331 – 333)
ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH (E 304, 473, 475, 477)
DIFOSFORANY                                     (E 450)
FOSFORANY                                           (E 339 – 341)
GLUKONIAN POTASU                          (E 577)
JABŁCZANY                                           (E 350 – 352)
KRZEMIANY                                          (E 552, 553a)
MLECZANY                                            (E 325, 326)
OCTANY                                                  (E 263, 650) 
SIARCZANY                                            (E 515, 516)
WĘGLANY                                              (E 170, 503, 504)
WINIANY                                                (E 335, 354)
WODOROTLENKI                                 (E 526, 528)



Chętnie podzielimy się z Tobą 
naszą wiedzą

• Zwrócimy uwagę  na różne ciekawe zagadnienia 
społeczne, które z pewnością  Cię interesują.

• Zależy nam, by wchodzące w dorosłość przyszłe 
pokolenia ludzi promowały zasadę wolności, 
równości i sprawiedliwości społecznej.

Rozwiniemy Twoją wrażliwość na potrzeby innych 
oraz pokażemy mechanizmy 
i kierunki działania pozwalające 
rozwiązywać problemy społeczne.



ATRAKCYJNOŚĆ STUDIOWANIA 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

- studia stacjonarne bezpłatne
- zagraniczne wyjazdy dydaktyczne
- spotkania z ciekawymi ludźmi, nie tylko ze świata nauki
- możliwość uczestniczenia w projektach oraz licznych
wydarzeniach naukowych i pozanaukowych
- wielopłaszczyznowy indywidualny rozwój studenta
- gwarancja zdobycia wszechstronnej wiedzy
- nabycie umiejętności praktycznych
- umożliwienie zdobycia kwalifikacji
- kształtowanie wrażliwości społecznej



PRACA  PO  STUDIACH 
NA  KIERUNKU  POLITYKA SPOŁECZNA
Bardzo szerokie perspektywy zawodowe dla absolwentów.

Możliwość znalezienia zatrudnienia w instytucjach:

• administracji publicznej
• administracji samorządowej
• pomocy społecznej
• regionalnych ośrodkach polityki społecznej
• organizacjach pozarządowych
• powiatowych urzędach pracy
• Narodowym Funduszu Zdrowia
• branży ubezpieczeniowej 



Zapraszamy do studiowania Polityki Społecznej

Przyjdź do Instytutu Filozofii i Socjologii

Czekamy na Ciebie !!!



INSTYTUT  FILOZOFII  
I  SOCJOLOGII

adres IFiS: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: 12 662 62 23
e-mail: ifis@up.krakow.pl www.up.krakow.pl

• Telefon do Biura Promocji: 12 662 61 67

https://poczta.wp.pl/k/
http://www.up.krakow.pl/


Prezentację przygotowały: 
dr hab. prof.. UP Teresa Zbyrad,
dr Ewa Albińska


