
Kierunek: Ekonomia społeczna 

 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA: 

Adresatami studiów są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, m. 

in. takich kierunków jak zarządzanie, administracja, prawo, ekonomia, praca socjalna, pedagogika, 

socjologia, i.in, w szczególności osoby pracujące w instytucjach i pomocy społecznej, zwłaszcza na 

stanowiskach kierowniczych lub pochodnych. 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:  

Studia trwają dwa semestry i obejmują 234 godziny. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez 

słuchacza 31 punktów ECTS.  

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:  

Socjologia wybranych problemów społecznych, Kadry i płace, Wprowadzenie do ekonomii 

społecznej, Ekonomia społeczna jako element trzeciego sektora, Podstawy wiedzy o społeczeństwie 

obywatelskim, Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, Mediacje i negocjacje, 

Źródła i instrumenty finansowania instytucji ekonomii społecznej, Rozwój ekonomii społecznej w 

wybranych krajach UE i Polsce, Rozwój kapitału społecznego, Podmioty ekonomii społecznej w 

relacjach z samorządami lokalnymi, Zarządzanie projektami społecznymi, Rola ekonomii społecznej 

w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, Zamówienia publiczne i pomoc publiczna, Podstawy 

księgowości i sprawozdanie finansowe, Podstawy prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, 

Marketing społeczny, Praca socjalna a ekonomia społeczna, Podstawy analizy ekonomicznej w 

przedsiębiorstwach społecznych, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Społeczna 

odpowiedzialność biznesu, Ochrona danych osobowych i prawo autorskie, Przedsiębiorstwa 

społeczne w lokalnej gospodarce rynkowej, Zeznanie podatkowe w organizacjach trzeciego sektora, 

Analiza interesariuszy 

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:  

W trakcie studiów absolwent uzyskuje umiejętność oceny zjawisk w perspektywie ekonomicznej i 

społecznej, posługiwania się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na wykorzystanie metod i narzędzi 

potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych zgodnie z interesami społeczności 

lokalnej czy potrzebami rynku pracy. Mogą również one stanowić wartościową ofertę dla wszystkich 

osób, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z obszaru zagadnień społecznych lub wiążą swoją 

przyszłość z pracą na rzecz środowiska lokalnego. Studia umożliwiają praktyczne przygotowanie do 

realizacji zadań zawodowych w obszarze ekonomii społecznej.  

Ponadto, absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą organizowanie zespołów i kierowanie nimi. Zna 

nowoczesne formy zatrudnienia i systemów pracy. Ukształtowane w trakcie studiów umiejętności 

społeczne dotyczą współpracy z innymi ludźmi, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, 

wystąpień publicznych i przygotowywania pisemnych stanowisk. Wykształcone umiejętności 

pozwalają na właściwe wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z 

zastosowaniem ekonomii, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione 

umiejętności i postawy są osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej 

z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych. 

 

 

 



5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:  

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

 zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć, 

 uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów, 

 opracowanie i przedłożenie do oceny pracy końcowej z wybranego obszaru, podlegającej ocenie 

komisji egzaminacyjnej (w przewidzianym tokiem studiów terminie), 

 złożenie końcowego egzaminu dyplomowego. 

 

 


