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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w ramach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie),
oferuje do wyboru 14 kierunków studiów, w tym Politykę
Społeczną. To jeden z 20 najlepszych kierunków studiów
realizowanych na uczelniach w całej Polsce, nagrodzony
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacją
projakościową.
Polityka Społeczna to najbardziej humanistyczny kierunek na Wydziale Ekonomii UEP (w programie studiów
nie ma przedmiotów stricte matematycznych), stworzony
z myślą o studentkach i studentach, którzy chcą połączyć
zainteresowania społeczne z ekonomicznymi.
Absolwentki i absolwenci Polityki Społecznej mają rozległą wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej, rynku pracy, polityce rodzinnej
i mieszkaniowej, a także rozumieją procesy zachodzące
w ekonomii, gospodarce oraz globalnej polityce. Na początek wystarczy jednak dociekliwość, krytyczny umysł
i wrażliwość na problemy społeczne.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) to
jedna z dwóch najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce według rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Zlokalizowana w centrum
miasta, UEP to uczelnia o długoletnich tradycjach
sięgających 1926 r. Uniwersytet jest miejscem
prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych
i kształcenia, które zapewnia absolwentkom i absolwentom uczelni dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. Według Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak
z 2014 r., wysokość zarobków w pierwszym roku
po ukończeniu studiów plasuje absolwentów UEP
na 2. miejscu w Poznaniu (zaraz po Politechnice
Poznańskiej) i 10. miejscu w Polsce.
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Polityka społeczna to ogromna sfera działalności państwa,
z wielkim budżetem i wieloma miejscami pracy. Według
danych Eurostatu wydatki Polski na zabezpieczenie społeczne — czyli jeden z głównych elementów polityki społecznej — wyrażone w PKB to ponad 18%, a średnia dla
krajów Unii Europejskiej wynosi prawie 30%.
Polityka społeczna obejmuje bardzo wiele zagadnień
na pograniczu ekonomii i usług społecznych. To dziedzina, w której z szerokiej perspektywy analizuje się zjawiska
wpływające m.in. na system edukacji, opiekę zdrowotną,
rynek pracy czy politykę rodzinną i mieszkaniową.
Polityka społeczna może być realizowana na wiele
sposobów — przez państwo, organizacje pozarządowe
i prywatne przedsiębiorstwa. Jak wybrać najlepszy? Jak
połączyć oczekiwania społeczeństw żyjących tu i teraz
z potrzebami następnych pokoleń? Kto podejmuje kluczo-

prof. dr hab. Maciej Żukowski
rektor UEP
prowadzi na kierunku zajęcia z Polityki
społecznej w Unii Europejskiej
Jakie były najważniejsze tematy ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu? Program
500+, obniżenie wieku emerytalnego, likwidacja gimnazjów, zniesienie obowiązku szkolnego
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dla sześciolatków. Wszystkie te zagadnienia
wchodzą w zakres polityki społecznej. Studia
na kierunku polityka społeczna pozwalają zrozumieć i ocenić takie kwestie. Ten kierunek warto
jednak wybrać nie tylko po to, aby lepiej zrozumieć to, co dzieje się w „wielkiej polityce”.
Każde z wymienionych zagadnień dotyka pojedynczych ludzi, każdego z nas. Polityka społeczna towarzyszy nam od urodzenia aż do
śmierci — „od zasiłku porodowego do zasiłku
pogrzebowego”. I właśnie dlatego, że jest tak
ważna dla tak wielu ludzi, politycy skupiają na
niej swoją uwagę.

dr Piotr Michoń
adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki
Społecznej
prowadzi na kierunku zajęcia:
Zachowanie człowieka w organizacji,
Psychologia podejmowania decyzji,
Polityka społeczna wobec rodziny

we decyzje w zakresie polityki społecznej, jak przeprowadzane są reformy, w jaki sposób dokonuje się oceny
ich efektów i długofalowych skutków?
Gorące dyskusje, tematy z pierwszych stron gazet
i realne problemy wymagające rozwiązania — Polityka
Społeczna to kierunek, który wymaga od studentek i studentów zainteresowania, chęci podejmowania intelektualnego wysiłku i emocjonalnego zaangażowania. Na pewno nie będziecie się z nami nudzić.
Wybierając dalszą drogę kształcenia warto jednak
myśleć o przyszłej karierze zawodowej. Specjaliści od
polityki społecznej — rozumiejący i potrafiący zastosować narzędzia analizy ekonomicznej do rozwiązywania
problemów społecznych — są bardzo potrzebni na rynku
pracy. Jakie możliwości zatrudnienia otwierają się przed
absolwentkami i absolwentami Polityki Społecznej?

W dzisiejszych czasach musimy stale konfrontować się z trudnymi wyborami: dobro własne czy
pomoc innym? Wartości ekonomiczne czy moralne? Ponad miliard ludzi żyje za 1$ dziennie,
podczas gdy bogaci konsumują tyle, że gdyby
wszyscy żyli na takim poziomie potrzebowalibyśmy pięciu planet takich jak Ziemia. Polityka
społeczna to szukanie rozwiązań trudnych problemów, łagodzenie sporów, otwartość na dyskusje i odmienne wartości, a przede wszystkim
odpowiadanie na potrzeby człowieka.
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Absolwentki i absolwenci Polityki Społecznej są przygotowywani do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w prywatnych przedsiębiorstwach,
a także w organizacjach pozarządowych, które zajmują
się polityką społeczną.
Żaden kierunek studiów nie gwarantuje jednak znalezienia zatrudnienia, dlatego warto śledzić tendencje
wpływające na zapotrzebowanie na określone zawody,
kompetencje i umiejętności. Oto kilka czynników, które
pozytywnie wpływają na perspektywy zatrudnienia absolwentek i absolwentów Polityki Społecznej:
• prywatyzacja usług społecznych — prywatne szpitale,
domy opieki czy firmy ubezpieczeniowe potrzebują
fachowców od polityki społecznej,
• aktywizacja społeczna podejmowana przez samorządy — programów mobilizujących społeczności lokalne
do działania jest w gminach coraz więcej,
• rosnąca liczba inicjatyw CSR (Corporate Social
Responsibility) w sektorze prywatnym — odpowiedzialność za pracowników, środowisko i społeczność
lokalną to już nieodłączny element pozytywnego
wizerunku firmy,
• rozwój organizacji pozarządowych realizujących cele
polityki społecznej — trzeci sektor to sfera działalności,
w której w sposób bardziej „oddolny” można skutecznie rozwiązywać problemy społeczne,
• starzenie się społeczeństwa — miejsc pracy związanych ze świadczeniem opieki nad seniorami będzie
w przyszłości coraz więcej.
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Maria Nowak
dyrektorka I Oddziału
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Poznaniu
Zakres zadań realizowanych przez ZUS jest
bardzo szeroki. Należą do nich m.in. ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych
i prawa do świadczeń, prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek oraz obliczanie
wysokości i wypłacanie należnych świadczeń. Integralną częścią tych zadań jest też
prowadzenie edukacji społecznej.
Studia z zakresu polityki społecznej dają
obraz i zrozumienie istoty polityki społecznej państwa. Pozwalają uzyskać niezbędną
wiedzę, która pomaga w wykonywaniu konkretnych obowiązków, np. w pracy w ZUS-ie.
Nabór na wolne stanowiska w administracji publicznej prowadzony jest w sposób
otwarty, często w oparciu o testy z wiedzy
niezbędnej na aplikowanych stanowiskach.
Dlatego uważam, że absolwentki i absolwenci Polityki Społecznej mają duże szanse na
zatrudnienie w instytucjach takich jak ZUS.

10

Marta Zaręba
specjalista ds. badań i analiz
Obserwatorium Integracji Społecznej
Moja ścieżka zawodowa od ponad 6 lat
związana jest z realizacją polityki społecznej w wymiarze praktycznym. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę w samorządzie
terytorialnym, początkowo na stanowisku
ds. programów strategicznych pomocy społecznej, a później na stanowisku ds. badań
i analiz w Obserwatorium Integracji Społecznej. Codziennie mam okazję łączyć
wiedzę teoretyczną z praktyką samorządową, przekuwając ją na konkretne działania.
Obserwuję intensywne, pozytywne zmiany
w nastawieniu władz samorządowych, które
chcą realizować projekty zmierzające do poprawy jakości życia lokalnych społeczności.
Odchodzi się od logiki infrastrukturalnej na
rzecz logiki prospołecznej — wzmacniania
pozytywnych relacji społecznych i zdolności
do samoorganizowania się różnych wspólnot
lokalnych. Samorządy lokalne potrzebują
więc fachowców z umiejętnością analitycznego i krytycznego myślenia. Absolwenci
Polityki Społecznej to idealni kandydaci do
takiej pracy.

Marcin Woźniak

specjalista ds. analiz społecznoekonomicznych
Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy Aglomeracji
Poznańskiej

OGiRP to jednostka miejska działająca
w sferze badań społecznych. W ramach
podejmowanych w ubiegłym roku działań
m.in. przygotowywaliśmy prognozę stopy
bezrobocia na terenie aglomeracji poznańskiej, prowadziliśmy też badania terenowe
dotyczące porównania metod rekrutacji
z metodami poszukiwania zatrudnienia.
W mojej pracy ważne jest łączenie teorii
z praktyką — np. umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do zaprojektowania
i przeprowadzenia projektu badawczego.
Przydaje się także ogólna wiedza dotycząca gospodarki i rynku pracy, umiejętność
wyszukiwania źródeł oraz ilościowej i jakościowej analizy danych. Istotna jest także
komunikacja w zespole i elastyczność —
realizujemy dużo różnorodnych projektów
w tym samym czasie. Jako osoba zajmująca
się rynkiem pracy mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że — m.in. w związku
z przeobrażeniami społecznymi i demograficznymi — w przyszłości będzie stałe zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru
polityki społecznej.

Monika Szelągiewicz

dyrektor ds. senioralnych,
pełnomocnik zarządu ds.
seniorów
CenterMed

CenterMed to polska sieć prywatnych przedsiębiorstw medycznych, która jest instytucją
odpowiedzialną społecznie — wspiera sport,
kulturę i sztukę, prowadzi szeroko zakrojoną edukację profilaktyczną, a także rozwija działalność charytatywną i wolontariat.
Działania społeczne prowadzone są w skali
ogólnopolskiej oraz lokalnie. W Poznaniu
priorytetem jest praca z seniorami i na rzecz
seniorów — to moje główne zadanie. Takie
działania wpływają pozytywnie na postrzeganie marki, a to obszar niezmiernie ważny
i pielęgnowany w firmach. Tu najważniejszą
rolę odgrywają właśnie osoby, które posiadają wiedzę z zakresu polityki społecznej
i potrafią ją przełożyć na działalność kreującą wizerunek firmy.
W Polsce wciąż nie mamy dobrych systemowych rozwiązań w obszarze polityki
zdrowotnej czy społecznej, dlatego osoby
z wiedzą i wykształceniem w tej materii
znajdą zatrudnienie zarówno w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej, jak i w placówkach prywatnych.
Wiele innowacyjnych, realizowanych obecnie projektów to ogromna szansa dla młodych, ambitnych i wykształconych osób.

Filip Zaręba
doradca zawodowy
Agencja Zatrudnienia
Wspomaganego BIZON
Jednym z miejsc gdzie realizuje się politykę
społeczną w praktyce są organizacja pozarządowe. To także potencjalne miejsce
zatrudnienia dla absolwentów Polityki Społecznej, pozwalające zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać się i kreować własną
zawodową rzeczywistości. Jak wygląda
taka praca? Masz pomysł, tworzysz projekt, składasz go do odpowiedniej instytucji
i — jeżeli otrzymasz środki — przystępujesz
do realizacji. Nie zawsze się udaje, dlatego ważne jest budowanie sieci kontaktów
— współpraca pomiędzy organizacjami
i ludźmi daje większe możliwości działania.
Praca w organizacjach pozarządowych wymaga multidyscyplinarnej wiedzy — merytorycznej z konkretnego obszaru i technicznej — trzeba wiedzieć jak napisać projekt,
gdzie starać się o środki, jak je rozliczyć
i jak współpracować z innymi. To praca,
która sporo od ciebie wymaga, ale też daje
bardzo dużo satysfakcji.
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W ramach tego modułu poznasz podstawy mikroekonomii (1 rok) i makroekonomii (2 rok). Będzie wzrost gospodarczy, inflacja, popyt, podaż i zysk, nie zawsze zmaksymalizowany, ale też wiele innych ciekawych zagadnień
takich jak podstawy podejmowania decyzji ekonomicznych,
preferencje konsumentów rozrysowane na krzywych obojętności czy rola państwa w zarządzaniu gospodarką. Fascynujące dzieje kryzysów gospodarczych poznasz natomiast
na historii gospodarczej (1 rok).

Na wprowadzeniu do polityki społecznej (1 rok)
uczymy się rozumowania przy wykorzystaniu podstawowych kategorii i pojęć związanych z polityką społeczną,
a także oceniamy różne rozwiązania — np. w zakresie
emerytur. Ten przedmiot pomoże Ci zrozumieć m.in. mechanizmy powodujące nierówności i poznać sposoby ich
niwelowania. Odpowiedź na pytanie, jak integracja europejska wpływa na politykę społeczną w różnych krajach
poznasz natomiast na polityce społecznej w Unii Europejskiej (1 rok). Jeśli podejrzewałeś/aś, że profesjonalne,
zorganizowane służby pociągają za sznurki — zyskasz dowód na potwierdzenie tej tezy w ramach przedmiotu służby społeczne i praca socjalna (1 rok). Na demografii
(1 rok) dowiesz się z kolei ile lat będzie żył twój wnuk i jak
może to wpłynąć na wysokość twojej emerytury.
Na drugim roku — w ramach zabezpieczenia społecznego, prawa pracy i polityki społecznej wobec rodziny — poznasz odpowiedzi na wiele pytań, których znajomość jest niezbędna i w pracy, i w życiu. Co to jest ryzyko
rentowe? Czy składkę na ubezpieczenie społeczne można
rozłożyć na raty? Kto kontroluje zwolnienia lekarskie? Co to
jest godność pracownika i jak jest chroniona przez prawo?
12
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W tym module kształcenia znajdziesz zestaw obowiązkowy na wszystkich kierunkach społecznych, przedstawiony
w kontekście polityki społecznej. Na psychologii społecznej (1 rok) dowiesz się m.in. czym jest atrakcyjność
w relacjach społecznych i skąd się biorą uprzedzenia,
a na socjologii (1 rok) — jak kultura wpływa na życie
społeczne.
Na public relations (1 rok) przeanalizujesz największe wpadki w historii PR i nauczysz się budowania wizerunku przy pomocy narzędzi PR, a na podstawach
zarządzania (1 rok) i zachowaniu człowieka w organizacji (2 rok) proza życia w firmach i organizacjach,
czyli m.in. stres, władza, konflikt i nieustanne rozwiązywanie problemów. Nie zabraknie także tego, czego nie zdążyłeś przerobić na WOS-ie — w ramach nauki o państwie i prawie (1 rok).

Nie byłoby polityki społecznej bez metod statystycznych, które dostarczają narzędzi do analizy zjawisk społecznych. Ich
podstawą jest poprawne wnioskowanie, którego nauczysz
się na logice (1 rok). Na metodyce pracy umysłowej
(1 rok) dowiesz się, jak uczynić studiowanie łatwiejszym
i bardziej rozwijającym, potrenujesz też wystąpienia publiczne. Jak zmierzyć jakość życia i stan zdrowia? Jakie są
podstawowe techniki pomiaru nierówności i ubóstwa? Statystyka opisowa (2 rok) i statystyka społeczna (3 rok)
dostarczą Ci konkretnych umiejętności ułatwiających poszukiwanie odpowiedzi na te pytania. Nauczysz się też obsługi
„magicznych” programów statystycznych, które otrzymasz
na czas studiowania. Metody i techniki badań społecznych (2 rok) pomogą Ci uniknąć pułapek analizy danych
i przygotują Cię do prowadzania samodzielnych badań.
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Specjalność prowadzona przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowuje do zawodu menedżerów i pracowników instytucji świadczących usługi społeczne, takie jak opieka zdrowotna czy promocja zatrudnienia. To edukacyjna
mieszanka polityki społecznej, finansów i zarządzania.

dr Zuzanna Rataj
adiunkt w Katedrze Socjologii i Filozofii
prowadzi na Polityce Społecznej zajęcia na temat
polityki mieszkaniowej i pomocy społecznej

dr Paweł Łuczak
adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej
prowadzi na kierunku zajęcia „Wprowadzenie do
polityki społecznej”

Mieszkalnictwo socjalne od lat jest nierozwiązaną kwestią w wielu
polskich miastach. Tworzenie osiedli socjalnych prowadzi do kumulowania się problemowych środowisk w jednym miejscu. Czy prowadzona w Polsce polityka mieszkaniowa zmierza do tworzenia
nowych gett socjalnych? Czy lokowanie mieszkań socjalnych poza
głównym nurtem życia miejskiego może prowadzić do wykluczenia społecznego? Na ile pomoc w postaci mieszkania o obniżonym
czynszu przyczynia się do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych? Polityka mieszkaniowa, która jest częścią polityki społecznej,
poszukuje odpowiedzi na pytania związane z zabezpieczeniem
podstawowych potrzeb schronienia, bezpieczeństwa i przynależności. Jest więc doskonałą bazą do badań także innych potrzeb
i sposobów ich realizowania.

Bardzo często słyszymy, że polskie społeczeństwo się starzeje. Jedną
z głównych przyczyn tego procesu jest to, że przeciętnie żyjemy
dłużej. To wielki sukces, z którego wszyscy powinniśmy się cieszyć!
Starzenie się społeczeństw wiąże się jednak także z poważnymi
wyzwaniami, które rozpalają debaty nie tylko wśród ekspertów czy
polityków, ale także w gronie rodziny czy przyjaciół. I nie ma w tym
nic dziwnego — dotyczą każdego z nas. Wyzwania te są związane
z wieloma obszarami, takimi jak system emerytalny, opieka zdrowotna czy opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Kto powinien
się nią zajmować? Czy, obok rodziny, opiekę powinny sprawować
również profesjonalne przedsiębiorstwa? Jak powinniśmy finansować te wydatki? Z własnej kieszeni czy odprowadzając składki na
obowiązkowe ubezpieczenie pokrywające koszty tej opieki? Jestem
pewien, że w najbliższych latach pytania te rozpalą w naszym kraju
gorące dyskusje, a konsekwencją udzielonych odpowiedzi staną się
konkretne działania. Absolwentki i absolwenci Polityki Społecznej
będą do nich należycie przygotowani.
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Lista przedmiotów obowiązkowych:
• Rachunkowość zarządcza
• Finanse przedsiębiorstw i instytucji
• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Strategie rozwoju społecznego
• Techniki negocjacji
• Zarządzanie projektem
• Finansowanie projektów
ze środków UE
• Ubezpieczenia gospodarcze

Lista przedmiotów do wyboru
w V semestrze (każdy student musi
wybrać 3 przedmioty):
• Aktywizacja osób niepełnosprawnych
• Ekonomia społeczna
• Etyka zawodowa
• Pomiar poziomu życia ludności
w państwach Unii Europejskiej
• Rachunkowość finansowa
• Socjologia pracy

Lista przedmiotów do wyboru
w VI semestrze (każdy student musi
wybrać 3 przedmioty):
• Ergonomia
• Kapitał społeczny
• Pomoc społeczna — finanse
i zarządzanie
• Psychologia podejmowania decyzji
• Techniki prezentacji
• Zarządzanie usługami społecznymi

To specjalność, która łączy wiedzę merytoryczną o polityce społecznej z umiejętnościami związanymi z komunikowaniem. Jeśli interesują Cię takie zagadnienia
jak informowanie, negocjowanie, przekonywanie innych do swoich racji, budowanie pozytywnych relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji czy rozwiązywanie sporów — to specjalność właśnie dla Ciebie.
Komunikacja społeczna to studia nowoczesne, praktyczne, prowadzone
przez wykładowców z doświadczeniem w pracy poza Uniwersytetem. Uczelnia dysponuje również własnym studiem TV, a część zajęć realizowana jest
w ramach wirtualnej platformy edukacyjnej.
Lista przedmiotów obowiązkowych:
• Pracownia prasowa
• Warsztaty TV
• Marketing polityczny i wyborczy
• Media masowe w komunikacji
społecznej
• Pracownia prasowa
• Komunikacja w Internecie
• Komunikacja wewnętrzna
w organizacji
• Komunikowanie w kryzysie

Lista przedmiotów do wyboru
w V semestrze (każdy student musi
wybrać 3 przedmioty):
• Determinanty lobbingu
w Parlamencie Europejskim
• Organizacje pozarządowe
• Public relations administracji
publicznej
• Retoryka
• Social media
• Światowe systemy medialne

Lista przedmiotów do wyboru
w VI semestrze (każdy student musi
wybrać 3 przedmioty):
• Etyka zawodowa
• Opinia publiczna w komunikowaniu
społecznym
• Prawo prasowe
• Społeczeństwo obywatelskie
• Studio TV
• Zasady funkcjonowania i promocji Unii
Europejskiej
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Studia na kierunku Polityka Społeczna to czas intensywnej integracji — nie tylko w czasie zajęć dydaktycznych. Istotną metodą kształcenia są projekty grupowe, a Katedra Pracy i Polityki Społecznej co roku
organizuje także warsztaty wyjazdowe dla studentek
i studentów. Ich głównym celem jest przygotowanie
uczestników do napisania pracy licencjackiej — w mniej
formalnej atmosferze prezentowane są zagadnienia
dotyczące wyboru tematów, wartościowych baz danych i metodologii badań społecznych. UEP jest również miejscem tworzenia wielu interesujących, studenckich inicjatyw. Czekamy na Twoje pomysły!

Studentki i studenci Polityki Społecznej mogą być aktywnymi reprezentantami samorządu studenckiego, prężnie działa
także Studenckie Koło Naukowe Polityki Społecznej, które
jest organizatorem Dni Polityki Społecznej. W czasie tego
wydarzenia odbywają się debaty z udziałem ekspertów
oraz warsztaty. Studenckie Koło Naukowe HaeR regularnie
organizuje natomiast szkolenia z doradztwa zawodowego
i spotkania z praktykami biznesu.
Niektóre studentki i niektórzy studenci Polityki Społecznej biorą również udział w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Pracy i Polityki
Społecznej oraz uczestniczą w organizacji konferencji
naukowych.

Studenci Polityki Społecznej regularnie korzystają z możliwości wyjazdów na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. UEP współpracuje obecnie ze 128 uczelniami partnerskimi z całej Europy.
Katedra Pracy i Polityki Społecznej organizuje także
seminaria wyjazdowe integrujące studentki i studentów,
pozwalające im lepiej zrozumieć złożoność polityki społecznej w wymiarze globalnym. Dotychczas odwiedziliśmy Indie, Tajlandię, Kambodżę i Wietnam.
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Maria Kopaszewska
studentka Polityki Społecznej
w latach 2008–2013
Cermag Poznań
Polityka Społeczna była dla mnie najlepszym rozwiązaniem — społeczna jak
socjologia, ale konkretna jak ekonomia.
Studiowanie polegało nie tylko na zdobywaniu wiedzy „kierunkowej” — był to też
poligon doświadczalny dla współpracy
w grupie, tworzenia, a nie odtwarzania
treści. Miałam poczucie, że nie jestem
podporządkowana programowi nauczania, że mogę nieustannie szukać — ścieżek
rozwoju, pomysłów na działania społeczne, wielu odpowiedzi na jedno pytanie.
Taką szansę dawały innowacyjne projekty zaliczeniowe, spotkania z ciekawymi
ludźmi i praca z wykładowcami, którzy
uczyli myślenia — obserwowania, rozumienia i wyciągania wniosków.
Wybór kierunku studiów okazał się też
kluczowy dla mojej kariery zawodowej.
Zainteresowania zagadnieniami społecznymi zaprowadziły mnie na praktyki do
organizacji pozarządowej, która stała się
później moim pierwszym, stałym miejscem
pracy. Obecnie mogę realizować cele
społeczne pracując w biznesie, budując
relacje łączące sektor społeczny z biznesowym i publicznym.
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Paula Koczara
studentka Polityki Społecznej
w latach 2008–2011
doktorantka w Katedrze Pracy
i Polityki Społecznej UEP
Jacek Prusak
student Polityki Społecznej
w latach 2010–2014
Fundacja „Partnerzy dla
Samorządu”
W Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”
miałem okazję współuczestniczyć w wielu projektach związanych z trzecim sektorem. Były to m.in. strategie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, strategie
rozwiązywania problemów społecznych
czy też wnioski o dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej.
Studia z zakresu polityki społecznej
dają istotne narzędzia oraz wiedzę przydatną w pracy związanej z samorządami,
które w dużej mierze realizują politykę społeczną państwa. Ważne okazały się nie tylko zajęcia z samej polityki społecznej, ale
również obecność w programie zagadnień
związanych z prawem, statystyką, ekonomią czy technologiami informatycznymi.
Absolwenci Polityki Społecznej mogą
rozwijać swoją karierę zarówno w sektorach bezpośrednio związanych ze studiami, jak i – dzięki interdyscyplinarnemu
charakterowi tego kierunku — we wszelkich innych związanych z ekonomią.

Decyzję o aplikowaniu na Politykę Społeczną podjęłam po ukończeniu I roku prawa. Dotychczasowe studia pozostawiały
pewien niedosyt — jego źródłem było poczucie braku kompleksowego podejścia
do złożoności problemów społeczno-gospodarczych. Polityka społeczna okazała
się dokładnie tym, czego szukałam. Przedmioty kierunkowe takie jak Zabezpieczenie
społeczne, Polityka rodzinna czy Międzynarodowa polityka społeczna pozwoliły
mi na skonfrontowanie dotychczasowych
poglądów z wiedzą naukową.
Studia na Polityce Społecznej stwarzają
przestrzeń do dyskusji, uczą krytycznego
myślenia, wyposażają w liczne umiejętności „miękkie”. Od zawsze preferowałam
pracę indywidualną, jednak na Polityce
Społecznej wiele projektów zaliczeniowych realizowanych było w grupach. Studia były więc dla mnie miejscem rozwijania umiejętności przekonywania do swoich
racji, otwartości na inne pomysły i zaufania
wobec innych. Po ich ukończeniu podjęłam decyzję o kontynuowaniu nauki na
studiach doktoranckich. Postanowiłam, że
spróbuję przekazać studentkom i studentom to, co na Polityce Społecznej ceniłam
najbardziej — ciekawość otaczającego
świata i świadomość jego złożoności.

Wojciech Kessel
student Polityki Społecznej
w latach 2008–2013
Team Leader, Customs Compliance
Team, Middle East Region, Sandler
Travis Trade Advisory Services
Europe
Wiedza, a przede wszystkim umiejętności zdobyte podczas studiowania Polityki Społecznej są niezwykle przydatne
w pracy, także w przypadku zawodów
niezwiązanych bezpośrednio z tym kierunkiem studiów. Z perspektywy kilku lat
doświadczenia zawodowego wymieniłbym dwie umiejętności, które uważam za
najbardziej wartościowe. Pierwszą z nich
jest szeroko pojęta komunikacja — zarówno w kontaktach z klientem (w tym także
zagranicznym), jak i w ramach zespołu,
co jest szczególnie istotne w przypadku
stanowiska kierowniczego. Wiele zajęć oferowanych na Polityce Społecznej
obejmuje podstawy komunikacji, nie tylko
w zakresie teoretycznym, ale też praktycznym, poprzez liczne projekty i zadania w grupach. Drugi element to umiejętność analizy danych. Podczas studiów
na wielu zajęciach analizowaliśmy dane
statystyczne w celu zrozumienia danego
zjawiska, określenia trendu i zauważenia
problemu. Codziennie analizuję duże ilości informacji, a umiejętności zdobyte na
studiach bardzo mi w tym pomagają.

Dominika Fudala

studentka Polityki Społecznej
w latach 2008–2013
Meeting Design Institute Turnhout,
Belgia
Jedną z największych zalet Polityki Społecznej jest jej interdyscyplinarność.
To kierunek, który poszerza horyzonty — jako jego absolwentka krytyczniej
podchodzę do informacji przekazywanych przez media, staram się nie wyciągać pochopnych wniosków bez wnikliwej
analizy, ostrożniej formułuję swoje oceny.
Podczas studiów zdobywa się nie tylko
szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, ale również doskonali umiejętności
komunikacyjne i negocjacyjne, bardzo
przydatne w mojej obecnej pracy, w której na co dzień mam kontakt z dużą liczbą
osób zaangażowanych w projekt. Zajmując się organizacją spotkań i konferencji,
mogę także wykorzystywać zdobyte na
studiach umiejętności planowania i zarządzania projektem, w tym budżetem.
Dzięki wspomnianej na początku interdyscyplinarności Polityka Społeczna pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat
i otwiera szerokie możliwości znalezienia
pracy w rożnych sektorach.
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Pierwszy etap rekrutacji polega na złożeniu przez kandydatkę/kandydata zgłoszenia drogą elektroniczną — formularze zostaną uruchomione w połowie maja 2016 r. na
stronie internetowej UEP (ue.poznan.pl) w zakładce Oferta
edukacyjna/Rejestracja online.

Drugi etap rekrutacji polega na złożeniu wymaganych
dokumentów — ich spis i formularze do wydrukowania są
dostępne na stronie UEP.

Uwaga: w pierwszym etapie rekrutacji nie trzeba
składać żadnych dokumentów.

Przedmioty kwalifikacyjne:
• język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski),
• geografia/historia/informatyka/wiedza
o społeczeństwie.
Sposób przeliczania punktów (nowa matura):
• poziom podstawowy (wszystkie przedmioty)
(liczba punktów procentowych + 40) : 2,
• poziom rozszerzony (wszystkie przedmioty)
(liczba punktów procentowych + 100) : 2.
Jeśli kandydat/ka uzyskał/a np. 80% z danego
przedmiotu na poziomie podstawowym, jego/jej wynik
wyniesie 60 pkt. Zdobywając np. 40% z danego
przedmiotu na poziomie rozszerzonym, uzyska
w procesie rekrutacyjnym 70 pkt.
Osoby, które zdawały starą maturę lub ukończyły szkołę średnią za
granicą dokonują wyboru przedmiotów na rozmowę kwalifikacyjną.
Zakres materiału z poszczególnych przedmiotów obowiązujący na
rozmowie kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie UEP. Z każdego
wybranego przedmiotu można otrzymać od 0 do 100 pkt.
Po obliczeniu punktów rankingowych wszystkich kandydatek
i kandydatów powstaje lista rankingowa oraz wyznaczany jest minimalny limit punktów, słynny „próg”, który trzeba przejść, aby zakwalifikować się do następnego etapu rekrutacji.
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To Uniwersytet, który ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu
menedżerów i ekonomistów związanych m.in. z sektorem usług
społecznych. Kierunek Polityka Społeczna proponuje unikatowy
program dydaktyczny — interdyscyplinarne ujęcie polityki społecznej z akcentem na ekonomię, finanse i zarządzanie — który
pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Po ukończeniu
studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach
magisterskich, łączących akademicki „rdzeń” z praktyką, a zdobyte na studiach umiejętności stwarzają szansę na znalezienie
ciekawej pracy — w sektorze publicznym, organizacjach pozarządowych i w biznesie.

Katedra Pracy
i Polityki Społecznej
tel. 061 854 38 83
e-mail: kpips@ue.poznan.pl
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