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Zasady realizacji praktyk zawodowych na kierunku Praca Socjalna 

 

I. Cel praktyki: 

- zapoznanie się ze strukturą, działalnością i funkcjonowaniem placówek realizujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej, a szczególności zadaniami stawianymi przed 

pracownikiem socjalnym; 

- poznanie metod i form pracy z podopiecznymi stosowanymi w danej placówce; 

- wykorzystanie w praktycznym działaniu wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

dotychczasowego toku studiów. 

II. Praktyki powinny być realizowane przede wszystkim w: 

- placówkach zajmujących się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na szczeblu 

gminy, powiatu i województwa; 

- organizacjach pozarządowych, kościelnych i stowarzyszeniach działających na rzecz 

klientów pomocy społecznej; 

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

- Domach Pomocy Społecznej; 

- Ośrodkach Wsparcia Dziennego; 

- placówkach zajmujących się pomocą bezdomnym; 

- świetlicach środowiskowych i klubach młodzieżowych; 

- instytucjach zajmujących się walką z bezrobociem. 

III. W trakcie praktyki student ma w szczególności obowiązek: 

- zapoznać się ze strukturą placówki, podstawami formalno-prawnymi oraz finansowymi jej 

działalności; 
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- zapoznać się z dokumentacją prowadzoną przez placówkę; 

- poznać zasady kierowania klientów do danej placówki; 

- poznać zasady i zakres współpracy placówki z innymi podmiotami; 

- poznać charakterystykę klientów placówki oraz środowiskowe uwarunkowania jej 

funkcjonowania; 

- poznać trudności ograniczające realizację zadań statutowych; 

- zapoznać się z rodzajami i zakresem usług świadczonych w placówce; 

- aktywnie uczestniczyć w działaniach realizowanych przez daną placówkę w trakcie trwania 

praktyki.   

IV. Studenci kierunku Praca Socjalna realizacja praktykę zawodową w formie praktyki 

śródrocznej i ciągłej: 

1. Na studiach stacjonarnych: 

a. W semestrze III – 30 godzin praktyki śródrocznej 

b. W semestrze IV – 30 godzin praktyki śródrocznej; 120 godzin praktyki 

ciągłej 

c. W semestrze V – 60 godzin praktyki śródrocznej 

2. Na studiach niestacjonarnych: 

a. W semestrze III – 30 godzin praktyki ciągłej 

b. W semestrze IV – 150 godzin praktyki ciągłej 

c. W semestrze V – 60 godzin praktyki ciągłej 
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V. Studenci uczęszczają na praktykę na podstawie umowy lub porozumienia 

VI. Podstawę zaliczenia praktyki stanowi ocena otrzymana przez studenta w miejscu 

odbywania praktyki 

VII. Zgodnie z § 3 i §14 Zarządzenia Rektora UJK w Kielcach nr 67/2014 z dnia 30 września 

grudnia 2014 roku, w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy 

studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na poczet 

praktyki zawodowej może zostać zaliczona praca zarobkowa studenta lub wolontariat pod 

warunkiem, iż charakter realizowanych przez niego działań jest tożsamy z przyjętym 

programem praktyki zawodowej 

VIII. Nadzór nad praktyki sprawuję Instytutowy Opiekun Praktyk 

 

 

 


