PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
studia I stopnia
kierunek: Praca Socjalna
I. Cel praktyk
Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną część procesu dydaktycznego. Koncepcja praktyk
zakłada stworzenie studentom odpowiednich warunków do zdobycia doświadczenia zawodowego
oraz umiejętności praktycznych i organizacyjnych. Praktyki stwarzają szansę profesjonalnego rozwoju
studenta opartą na łączeniu doświadczeń ze zdobytą wiedzą w toku studiów.
Cele szczegółowe:
zapoznanie z warunkami funkcjonowania placówek/organizacji/instytucji pomocy społecznej,
resocjalizacyjnych oraz związanych bezpośrednio z działalnością społeczną i praca socjalną,
poznanie modeli organizacyjnych placówki/organizacji/instytucji oraz metod i form pracy z
wychowankami i podopiecznymi,
doskonalenie umiejętności diagnozowania, planowania i organizowania pracy opiekuńczospołecznej i resocjalizacyjnej,
kształtowanie właściwej postawy studentów przygotowujących się do zawodu pracownika
socjalnego, zgodnej z zasadami etyki.

II. Treści programowe
1. Praktyki studenckie pełnią różnorodną funkcję w zależności od danego roku studiów. Łączny czas
trwania praktyk podczas trzech lat studiów wynosi 250 godzin (10 tygodni).
2. Obowiązuje roczne rozliczanie praktyki – student sam decyduje o czasie odbywania określonej
praktyki w danym roku akademickim.
3. Ramowy program praktyk studenckich przewiduje następujący ich rozkład w czasie trwania
studiów:
PRAKTYKA WSTĘPNA – I ROK – 50 godzin (2 tygodnie)
poznanie form i metod pracy wybranej placówki/organizacji/instytucji pomocy społecznej,
udział w realizacji projektów proponowanych przez instytucje, placówki i organizacje
pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa).

PRAKTYKA ZAWODOWA – II ROK –100 godzin (4 tygodnie)
poznanie form i metod pracy wybranej instytucji (placówki, organizacji) pomocy społecznej;
poznanie możliwości diagnozowania, planowania i organizowania pracy socjalnej;
poznanie dokumentacji placówki/organizacji/instytucji;
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uczestnictwo
w
zadaniach
realizowanych
przez
placówkę/organizację
pozarządową/instytucję – twórcze włączenie się w formy pracy z wykorzystaniem wiedzy i
umiejętności warsztatowych nabytych w czasie studiów;
samodzielne wykonywanie zadań na rzecz placówki, instytucji czy organizacji, uzgodnionych
z opiekunem praktyk (w wymiarze co najmniej 1/5 realizowanych godzin praktyki).

PRAKTYKA DYPLOMOWA – III ROK – 100 godzin (4 tygodnie)
zaleca się, aby wybór placówki/organizacji/instytucji umożliwił zaprojektowanie i
przeprowadzenie badań, związanych z problematyką pracy dyplomowej,
w trakcie realizacji praktyki wymagana jest ścisła współpraca studenta z kierownictwem
placówki czy organizacji, w której student realizuje praktykę,
studenci studiów stacjonarnych realizują praktykę dyplomową w marcu danego roku
kalendarzowego (w okresie tym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne),
student jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania zadań na rzecz placówki,
instytucji czy organizacji, uzgodnionych z opiekunem praktyk (w wymiarze co najmniej 1/5
realizowanych godzin praktyki).
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