Formularz opisu przedmiotu Praktyki zawodowe
na kierunku Praca socjalna IPSiR UW
(studia I stopnia)

A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator przedmiotu z wyjątkiem pól Kod przedmiotu,
Przyporządkowanie do grupy przedmiotów).
Nazwa pola

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Praktyki zawodowe

Jednostka prowadząca

3401

Jednostka, dla której przedmiot
jest oferowany

3401

Kod przedmiotu
Kod ERASMUS

Przyporządkowanie do grupy
przedmiotów

Cykl dydaktyczny, w którym
przedmiot jest realizowany

Studia I stopnia na kierunku Praca Socjalna, I i II rok,

Skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszerzenie i weryfikacja wiedzy
teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz kształtowanie
umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania
zawodu pracownika socjalnego.
Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne
przygotowanie,
uwzględniające
zróżnicowanie
instytucjonalne miejsc pracy takich jak instytucje sektora
publicznego i organizacje pozarządowe, oraz placówki
pomocy, opieki bądź terapii środowiskowej i stacjonarnej.
W ramach przedmiotu student/ka realizuje praktyki
zawodowe złożone z wolontariatu świadczonego w
ramach trzech różnych instytucji odmiennego typu, a
także hospitacji i warsztatów prowadzonych pod
nadzorem wykładowców IPSiR.

Forma(y)/typ(y) zajęć

Pełny opis przedmiotu

ćwiczenia, zajęcia terenowe, hospitacje, warsztat
Łącznie 210 godzin w tym:
I rok, II semestr studiów:
Wolontariat w instytucjach – 60 godz.
Hospitacje – 20 godz.
Warsztat przygotowujący do wolontariatu – 10 godz.
II rok, IV semestr studiów:
Wolontariat w instytucjach – 120 godz.
Celem przedmiotu jest poszerzenie i weryfikacja wiedzy
teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz
kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych do
wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne
zróżnicowanie
przygotowanie
uwzględniające
instytucjonalne miejsc pracy takich jak instytucje sektora
publicznego i organizacje pozarządowe, oraz placówki
pomocy, opieki bądź terapii środowiskowej i stacjonarnej.
W ramach przedmiotu student/ka realizuje praktyki
zawodowe złożone z wolontariatu świadczonego w
ramach trzech różnych instytucji odmiennego typu, a
także hospitacji i warsztatów prowadzonych pod
nadzorem wykładowców IPSiR.
Cele praktyk:
• poszerzenie wiedzy z zakresu pracy socjalnej,
zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów i
rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• poznanie specyfiki środowiska zawodowego,
• kształtowanie umiejętności zawodowych związanych
bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie
umiejętności
skutecznego
komunikowania się w organizacji, współpracy z
innymi
specjalistami,
pracy
w
zespole
interdyscyplinarnym,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej,
zasad organizacji pracy i podziału kompetencji,
procedur, procesu planowania pracy, kontroli
placówki,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej,
pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem,
sumienności, odpowiedzialności za powierzone
zadania,

•

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem
obcym w sytuacjach zawodowych.

Placówki, w których studenci odbywają praktyki, są
zróżnicowane ze względu na:
• placówki pomocy/opieki/terapii środowiskowej (A)
vs placówki pomocy/opieki/terapii stacjonarnej (B)
• placówki sektora publicznego (C) vs placówki III
sektora (D)
Forma praktyk:
Wolontariat w trzech placówkach wybranych spośród
czterech typów (A, B, C, D) 3 x 60 godz. (każda
placówka innego typu):
II semestr
• hospitacje (20 godz.)
• warsztat (10 godz.)
• 1 x wolontariat w A lub B lub C lub D
IV semestr
• 2 x wolontariat w A lub B lub C lub D
Studenci samodzielnie dokonują wyboru miejsca praktyki
zawodowej w podmiotach, których zakres działania,
potencjał kadrowy i infrastruktura odpowiadają celom i
efektom uczenia się zdefiniowanym dla praktyk
zawodowych, pracy zawodowej lub działalności
gospodarczej, której charakter odpowiada celom i
efektom uczenia się zdefiniowanym dla praktyk
zawodowych.
W celu zapewnienia studentom miejsc odpowiednich do
odbycia praktyk zawodowych poza uczelnią, Uniwersytet
Warszawski
zawiera
umowy
z
podmiotami
zainteresowanymi udziałem w kształceniu umiejętności
zawodowych i przygotowaniu studentów do podjęcia
pracy w określonym środowisku zawodowym.
Za organizację i przebieg praktyk zawodowych odpowiada Pełnomocnik Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk Studenckich, współpracujący w tym zakresie z opiekunem
praktyk, dokonuje ewaluacji podsumowującej i oceny zaliczającej praktykę.
Szczegółowe zasady, w tym
przechowywania dokumentacji

przygotowywania i
dotyczącej praktyk

Wymagania
wstępne

Wymagani
a formalne
Założenia
wstępne

Efekty uczenia się

opisane są w Zasady odbywania i zaliczania praktyk
zawodowych na studiach pierwszego stopnia, kierunek
Praca Socjalna w Instytucie Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Sugeruje się rozpoczęcie praktyki po zakończeniu zajęć
dydaktycznych.
Podstawowa wiedza z zakresu pracy socjalnej
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) Opisuje struktury, instytucje, zjawiska, procesy i
problemy społeczne i rozumie ich znaczenie dla pracy
socjalnej,
2) Zna i rozumie mechanizmy, normy i reguły działań
istotne dla praktykowania pracy socjalnej,
3) Analizuje normy i reguły funkcjonowania instytucji
istotnych dla pracy socjalnej oraz źródłach i procesach ich
zmian.
Umiejętności
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada
następujące umiejętności:
1) Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę do
kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i
procesu pomocy,
2) Prezentuje publicznie swoje poglądy i opinie dotyczące
problematyki pracy socjalnej, argumentuje posługując się
interdyscyplinarną wiedzą i naukowymi pojęciami oraz
odwołując się do zasad prawnych i etycznych.
Kompetencje społeczne
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada
następujące kompetencje społeczne:

1) Jest zdolny do funkcjonowanie w grupach i zespołach i
skutecznego pełnienia w nich różnych ról,
2) Jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych.
Punkty ECTS
Metody i kryteria oceniania

I rok – 3 ECTS
II rok – 4 ECTS
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 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
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.
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

Sposób realizacji przedmiotu

poza salą dydaktyczną

Język wykładowy

Polski

Literatura

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

Praktyki zawodowe w ramach
przedmiotu
Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu

dr Łukasz Drozda – opiekun praktyk studenckich na
kierunku praca socjalna

Prowadzący zajęcia

Osoba nadzorująca przebieg praktyki zawodowej w
placówce

Uwagi

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/praktykistudenckie/

B. Informacje szczegółowe (wypełnia prowadzący zajęcia, z wyjątkiem pól: Limit miejsc w grupie,
Terminy odbywania zajęć, Miejsce odbywania zajęć – pola te prowadzący zajęcia wypełnia w
porozumieniu z administracją).
Nazwa pola

Komentarz

Imię i nazwisko wykładowcy
(prowadzącego zajęcia/grupę
zajęciową)

Łukasz Drozda

Stopień/tytuł naukowy

Dr

Forma dydaktyczna zajęć

ćwiczenia, zajęcia terenowe, hospitacje, warsztat – 210 godz.

Efekty uczenia się zdefiniowane
dla danej formy dydaktycznej
zajęć w ramach przedmiotu

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) Opisuje struktury, instytucje, zjawiska, procesy i problemy
społeczne i rozumie ich znaczenie dla pracy socjalnej,
2) Zna i rozumie mechanizmy, normy i reguły działań istotne

dla praktykowania pracy socjalnej,
3) Analizuje normy i reguły funkcjonowania instytucji
istotnych dla pracy socjalnej oraz źródłach i procesach ich
zmian.
Umiejętności
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
umiejętności:
1) Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej
obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy,
2) Prezentuje publicznie swoje poglądy i opinie dotyczące
problematyki pracy socjalnej, argumentuje posługując się
interdyscyplinarną wiedzą i naukowymi pojęciami oraz
odwołując się do zasad prawnych i etycznych.
Kompetencje społeczne
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
kompetencje społeczne:
1) Jest zdolny do funkcjonowanie w grupach i zespołach i
skutecznego pełnienia w nich różnych ról,
2) Jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych.
Metody i kryteria oceniania 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.
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 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
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.
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

Zaliczenie na ocenę

Zakres tematów

Dostosowany do profilu studiów i zainteresowań studenta

Metody dydaktyczne

Konsultacje indywidualne

Literatura

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

Limit miejsc w grupie

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>

Terminy odbywania zajęć

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>
Należy wskazać, w jakim terminie (dzień tygodnia, godzina) zajęcia są
realizowane. Należy wskazać także, z jaką częstotliwością zajęcia są
realizowane (raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie itp.).

Miejsce odbywania zajęć

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>
Należy wskazać budynek i nr sali, w której zajęcia będą się odbywały.

