
Studia Podyplomowe Zarz ądzania Gospodark ą Społeczn ą  

 

Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną zostały utworzone w ramach części 

edukacyjnej projektu IW EQUAL Partnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca. Celem Partnerstwa na 

Rzecz Rozwoju Tu jest praca jest stworzenie i wdroŜenie modelowego systemu wsparcia gospodarki 

społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności 

zawodowej) w Polsce jako nowego narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu 

lokalnym, komplementarnego wobec sektora prywatnego i sektora publicznego.  

 

Celem Studiów jest przygotowanie lokalnych menedŜerów społecznych inspirujących odradzanie się 

kapitału społecznego lokalnych wspólnot na rzecz aktywizacji społeczności oraz tworzenia nowych 

usług i nowych miejsc pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem 

społecznym.  

 

Sylwetka kandydata: 

Absolwenci wyŜszych studiów magisterskich i licencjackich. Liderzy rozwoju lokalnego, 

działający na rzecz tworzenia partnerstw i paktów lokalnych: m.in. pracownicy 

organizacji obywatelskich, twórcy przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni 

socjalnych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów pracy, 

ośrodków pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej. 

  

Studia będą prowadzone przez Instytut Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - Administratora Partnerstwa Tu jest praca.  

 

Na program studiów składają się trzy główne bloki tematyczne: Instytucje gospodarki społecznej w 

rozwoju lokalnym, Podstawy prawno-finansowe przedsiębiorczości społecznej i Zarządzanie 

przedsiębiorstwem społecznym. Program Studiów przewiduje 230 godzin zajęć: wykładów, 

konwersatoriów, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych prowadzonych przez wybitnych 

specjalistów akademickich i praktyków z kraju i z zagranicy. Poszczególne przedmioty kończą się 

egzaminem i zaliczeniami na ocenę.  

Studia kończą się uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie 

Warszawskim w zakresie: Zarządzanie  Gospodarką Społeczną. 

 

Zajęcia odbywać się będą głównie w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych.  

Rekrutacja składa się z 2 etapów:  

I etap 

Kandydaci wypełniają ankietę, w której opisują m.in. swoje: 



• dotychczasowe udokumentowane kompetencje i doświadczenia związane z 

gospodarką społeczną, własne inicjatywy w ramach gospodarki społecznej, 

doświadczenia w zakresie samoorganizacji społeczności lokalnych,  

• doświadczenia w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej długotrwale 

bezrobotnych,  

• zarys własnej koncepcji inicjatywy lokalnej ukierunkowanej na diagnozę lokalnych 

potencjałów i rozwój nowych usług społecznych tworzących miejsca pracy.  

Komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej selekcji oceniając nadesłane ankiety. Wybrane 

osoby zostają zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji. 

 

II etap 

Rozmowa kwalifikacyjna.  

Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna wpisuje wybrane osoby na 

listę słuchaczy. 

 

Zapraszamy do przesyłania dokumentów do 16 lutego 2007 r. na adres: 

Instytut Polityki Społecznej 

Małgorzata Ołdak (z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną) 

Nowy Świat 67 

00-927 Warszawa 

 

O wynikach pierwszego etapu rekrutacji kandydatów powiadomimy Państwa w terminie do 22 lutego 

2007 r.    

Rozmowy kwalifikacyjna odbędą się 28 lutego 2007r. w Instytucie Polityki Społecznej UW w 

Warszawie przy ul. Nowy Świat 67. 

Uroczysta Inauguracja oraz pierwszy zajazd 3-4 marca 2007r. 

 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim 

2. kopia dyplomu ukończenia studiów 

3. wypełniona ankieta dla kandydatów na Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką 

Społeczną 

 

Z wyrazami szacunku 

Prof. dr hab. Ewa Le ś 

Kierownik Projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca        

                       

Instytut Polityki Społecznej  



Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  

Uniwersytet Warszawski 

 

Kontakt oraz potwierdzenie zainteresowania uczestni ctwem w Studiach: 

mgr Małgorzata Ołdak 

tel. 022 552 02 03, fax 022 826 66 52 

e-mail: moldak@tujestpraca.pl  


