Formularz opisu przedmiotu
Praktyki zawodowe
na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja IPSiR UW
(studia I stopnia, specjalizacja: rewitalizacja i innowacje społeczne)
A. Informacje ogólne
Nazwa pola
Nazwa przedmiotu
Jednostka prowadząca
Jednostka, dla której
przedmiot jest oferowany
Kod przedmiotu
Kod ERASMUS
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany

Treść
praktyki zawodowe
3401
3401

Studia I stopnia stacjonarne na kierunku profilaktyka
społeczna i resocjalizacja, specjalizacja rewitalizacja i
innowacje społeczne, semestr IV-VI

Skrócony opis przedmiotu

Praktyki zawodowe są uzupełnieniem procesu dydaktycznego
dla studentów specjalizacji Rewitalizacja i innowacje
społeczne. Odbywają się w wymiarze 60h. Ich zadaniem jest
zapoznanie się studentów z praktycznymi aspektami
przygotowywania, realizacji i wdrażania projektów
rewitalizacji społecznej oraz innowacjami społecznymi.
Odbywają się w placówkach i instytucjach, które za pomocą
innowacyjnych metod budują sieci, partnerstwa społeczne,
przyczyniając się do budowy włączającego społeczeństwa.

Forma(y)/typ(y) zajęć
Pełny opis przedmiotu

Praktyki zawodowe
Praktyki w ramach specjalizacji służą zdobywaniu
doświadczenia w zakresie rewitalizacji i innowacji
społecznych. Odbywać się mogą m.in. w takich instytucjach,
które prowadzą działalność związaną ze specjalizacją, jak:
• agendy międzynarodowych i europejskich organizacji i
instytucji zajmujących się problematyką społeczną,
edukacją, projektowaniem, realizacją i nadzorowaniem
projektów społecznych;
• urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, powiatowe,
miejskie i gminne;
• komórki (wydziały) planowania rozwoju, rewitalizacji,
promocji i współpracy zagranicznej, edukacji,
programów rozwojowych, funduszy i rozwoju
gospodarczego, oświaty, kultury w/w urzędów;
• organizacje pozarządowe, agencje rewitalizacyjne,
lokalne grupy działania;

•
•

instytucje pomocy i integracji społecznej;
komercyjne przedsiębiorstwa i firmy (działy personalne
(HR), społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Każde miejsce i forma odbywania praktyki musi być
zaakceptowane przez Opiekuna praktyk i Pełnomocnika
Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk Studenckich przed jej
rozpoczęciem.
Celem praktyk jest zapoznanie się z ich działalnością i
zdobycie kwalifikacji umożliwiających podjęcie aktywności
zawodowej związanej ze specjalizacją po zakończeniu
studiów.
Wymagania
wstępne

Wymagania
formalne

Przygotowanie stosownej dokumentacji praktyki i spełnienie
związanych z nią wymogów formalnych. Ubezpieczenie.

Założenia
wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu profilaktyki społecznej i
resocjalizacji, zdobyta na dotychczasowym etapie studiów

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się i metody ich weryfikacji określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Wiedza
Po zakończeniu procesu uczenia student, na podstawie
zgromadzonej wiedzy:
1. zna i rozumie specyfikę placówki, w której jest odbywana
praktyka oraz mechanizmy funkcjonowania tej instytucji
w jej otoczeniu społecznym, a także stosowane przez nią
innowacyjne metody i techniki pracy,
2. analizuje prowadzone przez instytucje i organizacje
projekty z zakresu rewitalizacji i innowacji społecznych
bądź inne aktywności na rzecz społeczności i
rozwiązywania problemów społecznych, które są
realizowane innowacyjnymi metodami,
3. analizuje prace przygotowawcze, wdrażanie i ewaluację
projektów społecznych wykorzystujących innowacje.
Umiejętności
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
umiejętności:

1. potrafi projektować, przeprowadzać i nadzorować
projekty rewitalizacji społecznej w różnych typach
społeczności; za pomocą oryginalnych, innowacyjnych
narzędzi sieci partnerów społecznych działających na
rzecz społeczności,
2. potrafi organizować pracę partnerów w środowisku oraz
zarówno
samodzielne,
jak
i
przygotowywać
współistniejące z rewitalizacją infrastrukturalną programy
aktywizacji społeczności i przekładać je na formę usługi,
3. potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje na temat
funduszy, wypełniania i składania wniosków o środki
finansowe.
Kompetencje społeczne
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
kompetencje społeczne:
1. krytycznie ocenia działalność instytucji/organizacji i
wyodrębniać zarówno te aspekty jej funkcjonowania w
zakresie budowania partnerstw i sieci społecznych, które
stanowić mogą wzór dobrych praktyk wartych
powielenia, jak i te, które wymagają korekty,
2. jest gotów do skutecznego działania w zakresie
budowania sieci i partnerstw społecznych oraz
tworzeniem innowacyjnych projektów społecznych.
Punkty ECTS

Liczba godzin odpowiednia do wymagań zawartych w
programie nauczania oraz umożliwiająca osiągnięcie
wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk
zawodowych.
4 punkty ECTS = 120 godz:
• 10 godz. - szkolenia z zakresu wymogów formalnych i
charakteru praktyk
• 10 godz. – szkolenie z zakresu wymogów formalnych
praktyk dla danej specjalizacji
• 10 godz. - wybór placówki, w której będą odbywały
się praktyki (przygotowanie dokumentacji)
• 10 godzin - przygotowanie studenta do praktyk
(organizacja praktyk i zapoznanie się z placówką)
• 60 godzin - bezpośredni udział w praktykach
• 20 godzin - opracowanie materiałów
sprawozdawczych z odbytej praktyki.

Metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia praktyki jest: uzgodnienie z Opiekunem
praktyk i Pełnomocnikiem Dyrektora IPSiR ds. Praktyk
Studenckich miejsca i programu praktyki przed jej
rozpoczęciem, zrealizowanie wymiaru praktyki, wywiązanie
się z zadań określonych w programie praktyki, prawidłowe
udokumentowanie przebiegu praktyki.
Metody weryfikacji efektów uczenia się określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się dokonywana
jest na podstawie analizy funkcjonowania studenta w
sytuacjach wychowawczych w placówce, gdzie odbywana jest
praktyka, opinii nadzorującego praktykę w placówce oraz
dokumentacji przedłożonej przez Studenta.
Warunkiem
zaliczenia
praktyk
jest
przedłożenie
Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk
wypełnionej
Studenckich
odpowiedniej
i właściwie
dokumentacji w postaci: sprawozdania z przebiegu praktyk
oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, a gdy istnieją ku
temu stosowne racje, wniosku o zaliczenie praktyki na
podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów i
specjalizacji. Ponadto należy dołączyć wcześniej podpisane
Porozumienie wraz z Ramowym programem praktyk.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest osiągnięcie
przez studenta zakładanych efektów uczenia się. Decydujące
znaczenie ma ocena i opinia wyrażona przez osobę
nadzorującą praktykę w miejscu jej odbywania. W przypadku
wątpliwości co do osiągnięcia wymaganych efektów uczenia
się przeprowadzana jest ze Studentem rozmowa indywidualna
w celu ich weryfikacji. Student może być również proszony o
uzupełnienie dokumentacji.

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot obligatoryjny, realizowany na IV-VI semestrze
studiów I stopnia stacjonarnych.
poza salą dydaktyczną

Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
Literatura

polski
dostosowana do programu praktyk oraz specyfiki i zadań
placówki, w której odbywana jest praktyka zawodowa,

Praktyki zawodowe w
ramach przedmiotu
Imię i nazwisko
koordynatora przedmiotu
Prowadzący zajęcia
Uwagi

Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Osoba nadzorująca przebieg praktyki zawodowej w placówce
Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych oraz
wzory dokumentów potrzebnych do zrealizowania i zaliczenia
praktyki dostępne są na stronie internetowej Instytutu
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
https://ipsir.uw.edu.pl/dla-studentow/praktyki-studenckie/

B. Informacje szczegółowe
Nazwa pola
Imię i nazwisko
wykładowcy (prowadzącego
zajęcia/grupę zajęciową)
Stopień/tytuł naukowy
Forma dydaktyczna zajęć
Efekty uczenia się
zdefiniowane dla danej
formy dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu

Treść
Katarzyna Rychlicka-Maraszek

Doktor
praktyki zawodowe
Efekty uczenia się i metody ich weryfikacji określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Wiedza
Po zakończeniu procesu uczenia student, na podstawie
zgromadzonej wiedzy:
1. zna i rozumie specyfikę placówki, w której jest odbywana
praktyka oraz mechanizmy funkcjonowania tej instytucji
w jej otoczeniu społecznym, a także stosowane przez nią
innowacyjne metody i techniki pracy,
2. analizuje prowadzone przez instytucje i organizacje
projekty z zakresu rewitalizacji i innowacji społecznych
bądź inne aktywności na rzecz społeczności i
rozwiązywania problemów społecznych, które są
realizowane innowacyjnymi metodami,
3. analizuje prace przygotowawcze, wdrażanie i ewaluację
projektów społecznych wykorzystujących innowacje.
Umiejętności
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące

umiejętności:
1. potrafi projektować, przeprowadzać i nadzorować
projekty rewitalizacji społecznej w różnych typach
społeczności; za pomocą oryginalnych, innowacyjnych
narzędzi sieci partnerów społecznych działających na
rzecz społeczności,
2. potrafi organizować pracę partnerów w środowisku oraz
zarówno
samodzielne,
jak
i
przygotowywać
współistniejące z rewitalizacją infrastrukturalną programy
aktywizacji społeczności i przekładać je na formę usługi,
3. potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje na temat
funduszy, wypełniania i składania wniosków o środki
finansowe.
Kompetencje społeczne
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
kompetencje społeczne:
1. krytycznie ocenia działalność instytucji/organizacji i
wyodrębniać zarówno te aspekty jej funkcjonowania w
zakresie budowania partnerstw i sieci społecznych, które
stanowić mogą wzór dobrych praktyk wartych
powielenia, jak i te, które wymagają korekty,
2. jest gotów do skutecznego działania w zakresie
budowania sieci i partnerstw społecznych oraz
tworzeniem innowacyjnych projektów społecznych.

Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu*

Metody weryfikacji efektów uczenia się określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się dokonywana
jest na podstawie analizy funkcjonowania studenta w
sytuacjach wychowawczych w placówce, gdzie odbywana jest
praktyka, opinii nadzorującego praktykę w placówce oraz
dokumentacji przedłożonej przez Studenta.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest osiągnięcie
przez studenta zakładanych efektów uczenia się. Decydujące
znaczenie ma ocena i opinia wyrażona przez osobę
nadzorującą praktykę w miejscu jej odbywania. W przypadku

wątpliwości co do osiągnięcia wymaganych efektów uczenia
się przeprowadzana jest ze Studentem rozmowa indywidualna
w celu ich weryfikacji. Student może być również proszony o
uzupełnienie dokumentacji.
Sposób zaliczenia dla danej
formy dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu

Podstawą zaliczenia praktyki jest: uzgodnienie z Opiekunem
praktyk i Pełnomocnikiem Dyrektora IPSiR ds. Praktyk
Studenckich miejsca i programu praktyki przed jej
rozpoczęciem, zrealizowanie wymiaru praktyki, wywiązanie
się z zadań określonych w programie praktyki, prawidłowe
udokumentowanie przebiegu praktyki.
Warunkiem
zaliczenia
praktyk
jest
przedłożenie
Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk
Studenckich odpowiedniej i właściwie wypełnionej
dokumentacji w postaci: sprawozdania z przebiegu praktyk
oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, a gdy istnieją ku
temu stosowne racje, wniosku o zaliczenie praktyki na
podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów i
specjalizacji. Ponadto należy dołączyć wcześniej podpisane
Porozumienie wraz z Ramowym programem praktyk.

Zakres tematów

Zakres tematów dostosowany do programu praktyk oraz
specyfiki i zadań placówki, w której odbywana jest praktyka
zawodowa.

Metody dydaktyczne

Praktyka zawodowa w placówce

Literatura

Dostosowana do programu praktyk oraz specyfiki i zadań
placówki, w której odbywana jest praktyka zawodowa.

Limit miejsc w grupie
Terminy odbywania zajęć
Miejsce odbywania zajęć

W instytucjach i placówkach realizujących innowacje
społeczne

