
Karta Modułu Kształcenia 
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Organizacje pozarządowe 

Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 
godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 
1 1 2 

Wykład 30 12 

 

Założenia i cele kształcenia: 
Cel1: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
Cel2: Nabycie przez studentów wiedzy na temat metod i form współpracy organizacji pozarządowych z 

sektorem administracji publicznej. 

Cel3: Wykształcenie wśród studentów umiejętności tworzenia i zarządzania organizacjami pozarządowymi. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

    Ogólna erudycja na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 
 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 K1F_W01 

K1F_K01 

Student ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w 
systemie nauk i relacjach w stosunku do innych nauk. 

EK2 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 
 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 
Wprowadzenie do przedmiotu, określenie ram organizacyjnych modułu, omówienie kryteriów 

zaliczenia i aktywności na zajęciach. 
w2 Społeczeństwo obywatelskie. Teorie społeczeństwa obywatelskiego.  
w3 Prawo do zrzeszania się jako podstawowa wolność gwarantowana przez Konstytucję RP.  

w4 Trzeci sektor – pojęcie, przykłady. 
w5 Organizacje pozarządowe – definicja, typy, struktura organizacyjna.. 

w6 
Podstawy prawne działania organizacji pożytku publicznego, jako szczególnego rodzaju organizacji 
pozarządowej. 

w7 Stowarzyszenia i fundacje – ramy prawne funkcjonowania, partycypacja w życiu publicznym. 

w8 Finansowanie organizacji pozarządowych. 

w9 
Wzajemne relacje organizacji pozarządowych i administracji publicznej – między współdziałaniem a 
konkurencją. 

w10 Zakładanie organizacji pozarządowej – wybór typu i profilu działalności.  

w11 Trzeci sektor w Unii Europejskiej i na świecie.  
w12 Zaliczenie pisemne zajęć. Omówienie zagadnień. 

w13 
Podsumowanie przedmiotu. Wnioski końcowe. Wpojenie studentom przekonania o potrzebie stałego 
poszerzania swojej wiedzy. 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: wykład, wykład konwersatoryjny, opis 

MK2: prezentacje multimedialne, film, fotografie, teksty źródłowe, dokumenty, Internet 

MK3: merytoryczna dyskusja 

 

 



Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1: Pisemny test wiedzy. 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta: 60 

Łączna liczba punktów ECTS: 2 

 

 


