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Program studenckich praktyk zawodowych 
dla kierunku: Praca Socjalna (st. stacjonarne II st.) 

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
Niniejszy Program stanowi dopełnienie Zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ dla kierunku Praca Socjalna, stopień II, studia stacjonarne.   

Wymiar praktyk: 120 godzin (4 tygodnie) po II semestrze studiów. 

Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Praktyki na kierunku Praca Socjalna mogą być 
podejmowane w wybranej przez studenta instytucji o charakterze publicznym lub społecznym albo 
podmiocie gospodarczym organizującym bądź świadczącym usługi z zakresu pomocy społecznej w 
kraju lub za granicą, pod warunkiem, że profil praktyk jest zgodny z profilem kierunku. 

• Dla studentów, którzy nie ukończyli kierunku Praca Socjalna na I stopniu studiów: 
― podstawowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej takie, jak np.: powiatowe centra 

pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS, OPS). 

• Dla studentów, którzy ukończyli kierunek Praca Socjalna na I stopniu studiów: 
― jednostki wymienione powyżej oraz instytucje pomocy społecznej takie, jak: domy pomocy 

społecznej, domy dziecka, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej (np. dzienne domy 
pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla osób 
bezdomnych, centra wsparcia dla ofiar przemocy),  

― organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą i pracą na rzecz osób i rodzin wymagających 
wsparcia, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i działających na rzecz integracji 
społecznej. 

  
Aby być pewnym swojego wyboru, skonsultuj się z opiekunem kierunkowym praktyk zawodowych oraz 
ustal z praktykodawcą, czy zapewni możliwość zrealizowania wszystkich efektów uczenia się, 
przewidzianych dla kierunkowych praktyk zawodowych. 
 
 

Efekty uczenia się uzyskiwane poprzez studencką praktykę zawodową: 
 

 
Wiedza: 

06PC_2A_W03 
Student/ka w pogłębionym stopniu zna i rozumie cele i zadania instytucji pomocy 
społecznej oraz ich wzajemne relacje w procesie wspierania integracji społecznej. 

06PC_2A_W04 

Student/ka w pogłębionym stopniu zna i rozumie znaczenie, cele, funkcje, 
specyfikę organizacyjną instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i działających na rzecz integracji 
społecznej. 

06PC-2A_W08 
Student/ka zna metodologię badań społecznych uwzględniających specyfikę pracy 
socjalnej. 

  
Umiejętności: 

06PC_2A_U03 
Student/ka potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów 
prowadzących do wykluczenia społecznego poszerzoną z wykorzystywaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla pracy socjalnej. 
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06PC_2A_U04 
Student/ka potrafi posługiwać się normami i zasadami prawnymi i etycznymi w 
celu rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego i projektowania 
rozwiązań na rzecz integracji społecznej członków grup i społeczności lokalnych. 

06PC_2A_U05 

Student/ka potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie konkretnego 
problemu społecznego, inicjować nowe formy pomocy, projektować strategie 
rozwiązywania problemów społecznych, przewidywać wielokierunkowe skutki 
społeczne tej działalności. 

06PC_2A_U06 
Student/ka potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach w 
rozwiązywaniu problemów w pracy z osobami i grupami wykluczonych społecznie 
oraz w kontaktach ze specjalistami. 

06PC_2A_U11 
Student/ka potrafi kierować pracą zespołu podczas wykonywania zadań, 
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy, współpracować w planowaniu 
i realizacji zadań właściwych dla pracy socjalnej. 

  
Kompetencje: 

06PC_2A_K01 
Student/ka jest gotów/gotowa do zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów poznawczych i 
praktycznych. 

06PC_2A_K03 
Student/ka jest gotów/gotowa do inicjowania działań i uczestniczenia w 
przygotowaniu projektów społecznych służących wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań problemów społecznych. 

06PC_2A_K04 
Student/ka jest gotów/gotowa do prawidłowej identyfikacji i profesjonalnego 
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu pracownika 
socjalnego. 

06PC_2A_K06 

Student/ka jest gotów/gotowa do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej 
pracownika socjalnego, w tym rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu 
zawodu, przestrzegania zasad etyki zawodowej (deontologii) oraz działania na 
rzecz przestrzegania tych zasad. 

  
 

 
Program praktyk zawodowych: 
 

 
1. Zapoznanie studenta z zasadami, normami i dokumentami stanowiącymi podstawę 

funkcjonowania instytucji/organizacji organizującej i/lub świadczącej usługi z zakresu pomocy 
społecznej: aktami prawnymi, statutem, regulaminem, planami pracy itp. 

2. Zapoznanie studenta ze strukturą i kulturą organizacyjną organizacją procesów decyzyjnych w 
instytucji/organizacji przyjmującej na praktykę, obiegiem dokumentów, ich klasyfikacją i 
zasadami przechowywania oraz archiwizowania. 

3. Zapoznanie studenta z narzędziami i procedurami gospodarowania zasobami materialnymi i 
niematerialnymi w podmiocie przyjmującym na praktykę. 

4. Zapoznanie studenta ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej oraz instytucji i organizacji (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) 
przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i działających na rzecz integracji społecznej - 
głównymi obszarami działania oraz podstawowymi strategiami, procedurami narzędziami pracy 
przez nie wykorzystywanymi, w tym:  
a. z zakresem świadczonych usług, zadaniami pracowników merytorycznych instytucji; 
b. z procesami planowania działań oraz strategiami zarządzania zasobami informacyjnymi i 

finansowymi; 
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c. ze specyfiką klientów/podopiecznych instytucji pomocy społecznej pod względem 
demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym oraz sposobami 
diagnozowania ich potrzeb;  

d. z potrzebami klientów/podopiecznych korzystających z oferty instytucji oraz ze stopniem 
zaspokojenia tych potrzeb w ramach oferty instytucji oraz innych instytucji i organizacji, z 
jakich klienci/podopieczni korzystają. 

5. Zapoznanie studenta ze specyfiką otoczenia podmiotu przyjmującego na praktykę (z jego makro- 
i mikrootoczeniem społeczno-kulturowym oraz gospodarczym, relacjami, zasadami oraz 
procedurami współpracy z partnerami). 

6. Praktyczne uczestnictwo studenta w działaniach operacyjnych podmiotu przyjmującego na 
praktykę umożliwiające mu wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobytej na kierunku Praca 
Socjalna do realizacji powierzonych zadań i obowiązków oraz zdobycie umiejętności związanych 
z wykonywaniem pracy zawodowej na określonym stanowisku, w tym: 
a. dokonywanie diagnozy, analizy i oceny sytuacji osób i rodzin wymagających wsparcia z 

wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej takich, jak wywiad środowiskowy i kontrakt 
socjalny,  

b. udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które 
dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną 
trudnej sytuacji życiowej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej 

c. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

d. współuczestniczenie w inspirowaniu i opracowywaniu nowych form pomocy osobom i 
rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz lokalnych programów pomocy społecznej 
ukierunkowanych na podniesienie jakości życia i strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. 

7. Zapoznanie studenta z metodami prowadzenia monitoringu i ewaluacji jakości procesu pracy 
socjalnej. 

8. Zapoznanie studenta z metodami oceny funkcjonowania podmiotu przyjmującego na praktykę. 
9. Uzyskanie przez studenta informacji zwrotnych od pracowników instytucji na temat wykonanej 

pracy i funkcjonowania w roli praktykanta. 
  

  
Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych:  
dr Agnieszka Kretek-Kamińska (agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl) 
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