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Załącznik nr 1 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCIE NAUK 

SOCJOLOGIICZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO – KIERUNEK 

PRACA SOCJALNA   

w roku akademickim 2021/2022 

 

KIERUNEK STUDIÓW: PRACA SOCJALNA 

ROK I SEMESTR STUDIÓW: 

Studia I stopnia stacjonarne: rok II, semestr IV, rok III, semestr V 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: rok I, semestr II, rok II, semestr III 

WYMIAR GODZIN: 

Studia I stopnia stacjonarne: 120 godz. (90 – semestr IV, 30 – semestr V) 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: 60 godz. (30 – semestr II, 30 – 

semestr III) 

CZAS TRWANIA: 

Studia I stopnia stacjonarne, rok II, semestr IV: 90 godz. (3 tygodnie) 

Studia I stopnia stacjonarne, rok III, semestr V: 30 godz. (1 tydzień) 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, rok I semestr II: 30 godz. (1 

tydzień) 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, rok II semestr III: 30 godz. (1 

tydzień) 

* Jeden dzień praktyki to 6 godz. 

 

Założenia i cele praktyki: 

- praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów; 

- zdobycie wiedzy umożliwiającej rozróżnianie struktury i zakresu działania poszczególnych 

instytucji społecznych w wymiarze lokalnym; 

- nabycie umiejętności stosowania się do standardów świadczenia usług socjalnych, w tym 

standardów postępowania pracownika socjalnego oraz zdolności praktycznego 

wykorzystywania zaleceń zawartych w kodeksie etycznym zawodu pracownika socjalnego; 

- diagnozowanie przyczyn i skutków występowania określonych procesów i zjawisk 

społecznych; 

- uzyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania wiedzy wynikającej 

z diagnozowania procesów i zjawisk społecznych w praktyce pracy socjalnej; 
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- zdobycie przez studentów kompetencji społecznych w zakresie sumiennego przygotowania 

się do realizacji powierzonych zadań i brania za nie odpowiedzialności, a także 

przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, instytucjach 

podejmujących działania socjalne i realizujących projekty społeczne; 

- zapoznanie ze specyfiką zajmowanego stanowiska pracy, z psychologicznymi i etycznymi 

aspektami realizacji zadań w zespole, wykształcenie postaw związanych z dyscypliną pracy, 

odpowiedzialnością za wykonywanie powierzonych obowiązków; 

- praktyczne zastosowanie wiedzy na temat budowania relacji interpersonalnych w zespole, 

komunikacji publicznej, udzielania feedbacku, zwiększania motywacji; 

- diagnoza własnych możliwości i preferencji na rynku pracy; 

- budowanie kapitału społecznego poprzez nawiązanie kontaktów zawodowych do 

potencjalnego wykorzystania podczas przygotowania pracy dyplomowej, poszukiwania pracy, 

czy podejmowania innej aktywności edukacyjno-zawodowej. 

 

Miejsce praktyki 

Praktyki mogą odbywać się zarówno w instytucjach pomocy społecznej (organach 

administracji rządowej), jak i w organizacjach pożytku publicznego. Przykładowe instytucje, 

w których mogą być realizowane praktyki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rzeszowie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, domy dziecka, placówki specjalistyczno-terapeutyczne, 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (Wydział Polityki Społecznej) i inne. 

 

Zadania studenta podczas praktyki: 

Do zadań studenta podczas odbywania praktyki należy zapoznanie się ze specyfiką 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji 

zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia,  

w tym: 

- aktami prawnymi będącymi podstawą działania instytucji, w których student odbywa 

praktyki, ich strukturą i organizacją, 

- rodzajem świadczonych usług, 

- specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-

ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym, 

- potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
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- stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających 

z pomocy społecznej. 

 

Organizacja praktyki: 

1) poinformowanie studentów o zasadach, wymogach i terminach związanych z odbywaniem 

praktyki, w tym przedstawienie propozycji potencjalnych instytucji jako jednostek jej 

realizacji; 

2) uzyskanie przez studentów zgody na realizację praktyki w danej instytucji (konieczne jest 

wskazanie przez jednostki goszczące opiekuna merytorycznego dla przyjmowanych 

studentów); 

3) przedstawienie przez studentów koordynatorowi praktyk propozycji indywidualnego 

programu praktyk (wypracowanego przy udziale opiekuna merytorycznego w instytucji 

goszczącej), który ma m.in. zawierać merytoryczne uzasadnienie odbywania praktyki 

w wybranej instytucji 

4) realizacja praktyki we wcześniej ustalonym terminie; 

5) przedstawienie koordynatorowi praktyki dokumentacji potwierdzającej realizację programu 

praktyki. 

 

Przebieg praktyki: 

- student/praktykant w zakresie dyscypliny pracy i organizacji zadań w trakcie trwania 

praktyki podlega osobie zarządzającej placówką; 

- pierwszy dzień praktyki należy przeznaczyć na rozplanowanie zajęć na cały okres trwania 

praktyki (uszczegółowienie wcześniej przygotowanego indywidualnego programu praktyki); 

- koordynator praktyki zalicza praktykę na podstawie przedstawionej przez studenta 

kompletnej dokumentacji przez niego prowadzonej. 

 

Dokumentacja praktyki 

Na prowadzoną przez studenta dokumentację stanowiącą podstawę zaliczenia praktyki 

w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest dziennik praktyk, na który 

składają się: informacje dotyczące przebiegu praktyki; karta tygodniowa praktyki 

potwierdzająca realizację indywidualnego programu praktyki (opatrzona pieczęcią i podpisem 

kierownika zakładu pracy oraz podpisem opiekuna studenta ze strony zakładu pracy); opinia 

z oceną Zakładowego Opiekuna Praktyk o przebiegu praktyki Studenta/ki (ocena ta ma być 

potwierdzona pieczątką i podpisem kierownika zakładu pracy). Dodatkowo w celu zaliczenia 
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praktyki student powinien dostarczyć również: indywidualny program praktyki (opatrzony 

pieczęcią i podpisem kierownika zakładu pracy oraz podpisem opiekuna studenta ze strony 

zakładu pracy); indywidualne sprawozdanie Studenta/ki z przebiegu praktyki oraz jego zeszyt 

uwag i spostrzeżeń z praktyk. 


