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W zakres zainteresowań polityki społecznej 
wchodzą zagadnienia w obszarach

• Polityki demograficznej
• Polityki rodzinnej
• Polityki zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
• Polityki edukacyjnej (oświatowej)
• Polityki ochrony zdrowia
• Polityki prewencji i zwalczania zjawisk patologii
• Polityki kulturalnej
• Polityki mieszkaniowej
• Polityki migracyjnej
• Polityki zatrudnienia (przeciwdziałania bezrobociu)
• Polityki ochrony środowiska



Przygotujemy Ciebie do

• sprawnego i rzeczowego inwestowania w człowieka;

• praktycznego wdrażania mechanizmów i kierunków działań 
pozwalających rozwiązywać problemy społeczne;

• wyrównywania szans życiowych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;

• pomagania osobom najsłabszym. 



Przykładowe zagadnienia, 
którymi polityka społeczna się zajmuje

• Problemy społeczne
• Pomoc społeczna
• Zabezpieczenie społeczne
• Rodzina i ochrona dzieci
• System pieczy zastępczej
• Prewencja patologii społecznych
• Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
• Migracje
• Bezrobocie
• Ubóstwo
• Żebractwo i bezdomność
• Zatrudnienie i bezrobocie



POLITYKA  SPOŁECZNA  
ciekawa oferta dydaktyczna

• Instytut Filozofii i Socjologii razem z Instytutem Nauk o Polityce i 
Administracji tworzą interesujący program zajęć teoretycznych i 
praktycznych.

• Realizują go wyspecjalizowani wykładowcy, badacze, praktycy, 
eksperci.

• Pracownicy naukowo-dydaktyczni dbają o zapewnienie oferty 
dydaktycznej, obejmującej kluczowe zagadnienia merytoryczne w 
zakresie polityki społecznej.

Chcemy przekazać Tobie naszą wiedzą!!!



Przyjdź do nas 
nauczymy  Ciebie:

• diagnozowania problemów społecznych w gminie;
• prowadzenia zebrania ze społecznością lokalną;
• skutecznej współpracy z ludźmi, beneficjentami programów 

społecznych;
• odpowiedniego reagowania na problemy społeczne;
• jak przygotować mapę lokalnych zagrożeń;
• prognozowania sytuacji społecznej nie tylko w gminie, także w kraju, na 

świecie;
• strategii rozwiązywania poszczególnych problemów społecznych w skali 

mikro oraz makro.



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.



Czy Polityka społeczna to 
studia zawodowe?

• To  studia o praktycznym wymiarze.

• To szanse rynkowe absolwenta – gwarancja bardzo szerokich 
perspektyw zawodowych dla absolwentów.

• To możliwość znalezienia zatrudnienia, także konkretne miejsca pracy.



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;

• uczy analizowania  i rozwiązywania różnych zagadnień społecznych,  
które z pewnością  Ciebie interesują.



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  !!!



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 zawodowych.



PRACA  PO  STUDIACH 
na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Bardzo szerokie perspektywy zawodowe dla absolwentów.

Możliwość znalezienia zatrudnienia w :

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



ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA 

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyjdź do Instytutu Filozofii i Socjologii

Czekamy na Ciebie !!!



REKRUTACJA
INSTYTUT  FILOZOFII  I  SOCJOLOGII

• adres IFiS: ul. Podchorążych 2, Kraków, 30-084
• 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 Ewa Albińska
dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP


