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Problematyka:
Międzynarodowa polityka społeczna - w tym działalność UE i innych
organizacji międzynarodowych w tej sferze, różne dziedziny polityki
społecznej za granicą, włączając w porównania doświadczeń innych
państw z Polską.
Procesy migracyjne i polityka migracyjna
Równouprawnienie i dyskryminacja
Grupy defaworyzowane na polskim rynku pracy; bariery aktywizacji
zawodowej i instrumenty działania
Międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, zabezpieczenie
społeczne, polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji
ustrojowej, modele polityki społecznej funkcjonujące w krajach
rozwiniętych (w tym w Polsce), identyfikacja najważniejszych wyzwań i
dylematów stojących współcześnie przed tą polityką, strategie
rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych; wybrane problemy
społeczne w Polsce
Rodzina i polityka rodzinna w Polsce; działalność organizacji
pozarządowych; polityka państwa wobec organizacji społeczeństwa
obywatelskiego na przykładzie wybranych programów rządowych
(Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Korpus Solidarności –
Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego oraz
Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i
Skautowych).
Na seminarium realizowane są prace badawcze o charakterze
jakościowym, ilościowym lub mieszanym w ramach teorii polityki
społecznej rozumianej przede wszystkim jako polityka publiczna. Prace
mogą mieć charakter zarówno bardziej poznawczy, jak i bardziej
praktyczny i ewaluacyjny.
Promotor gotowy jest na tematy zgłaszane przez seminarzystów,
proponuje też tematy, które uznaje za interesujące z własnej
perspektywy. Tematy, w których kompetencje promotora są rozległe to
przede wszystkim szeroko rozumiana pomoc społeczna z
uwzględnieniem świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
oraz społecznej pomocy mieszkaniowej; problemy ubóstwa i
wykluczenia społecznego, w tym również bezdomności; zagadnienia
polityki społecznej Unii Europejskiej; problematyka bezwarunkowego
dochodu podstawowego; ekonomia społeczna, w szczególności
zatrudnienie socjalne i spółdzielczość socjalna.
Wskazana jest gotowość seminarzystek i seminarzystów do
zaprojektowania i przeprowadzenia własnego badania, do tworzenia
narzędzi badawczych, do analizy danych poprzez tworzenie wykresów i
tabel, do czytania po angielsku artykułów naukowych związanych z
tematyką pracy.
Przebieg seminarium. Wybór tematu pracy, przegląd dotychczasowych
badań na wybrany temat, zaprojektowanie koncepcji badawczej w
kontekście dotychczasowych badań, stworzenie narzędzi do zbierania
danych, uzyskanie danych i stworzenie bazy danych, przeprowadzenie
analiz na uzyskanych danych w celu odpowiedzi na pytania badawcze.
Wielokulturowość i stosunki etniczne, mniejszości narodowe,
zagadnienia ludnościowe, migracje, kwestie społeczne, instytucje i
podmioty polityki społecznej, polityka społeczna w wymiarze lokalnym
(samorządowym)

