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Program praktyki zawodowej  

Kierunek: Praca socjalna 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

 

I. Informacje ogólne: 

Praktyka stanowi integralną część procesu kształcenia i podlega zaliczeniu na równi                          

z innymi zajęciami objętymi planem studiów. Jej realizacja umożliwia osiągnięcie zakładanych 

kierunkowych efektów kształcenia.  

Podstawy prawne regulujące organizację praktyk zawodowych na kierunku Praca Socjalna: 

1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163 - tekst 

jednolity z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w 

sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej 

w szkołach wyższych (Dz. U. 2008., Nr 27, poz. 158). 

3. Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 

dnia 30 września 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla 

studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. 

 

II. Cel praktyki: 

 zapoznanie się ze strukturą, działalnością i funkcjonowaniem instytucji realizujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zadaniami stawianymi przed 

pracownikiem socjalnym 

 przygotowanie do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w 

trakcie dotychczasowego toku studiów oraz metod i form stosowanych w pracy z 

podopiecznymi  

 kształtowanie odpowiedzialności za podopiecznego – klienta systemu pomocy 

społecznej i gotowości do podejmowania działań pomocowych. 

 

III. Praktyki powinny być realizowane przede wszystkim w: 

 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: 

o regionalnych ośrodkach polityki społecznej, 

o powiatowych centrach pomocy rodzinie, 
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o ośrodkach pomocy społecznej (gminnych i miejskich), 

o domach pomocy społecznej, 

o placówkach specjalistycznego wsparcia, w tym poradnictwa rodzinnego, 

o ośrodkach wsparcia, 

o ośrodkach interwencji kryzysowej; 

 centrach i klubach integracji społecznej, jednostkach organizacyjnych właściwych w 

sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach zakładach karnych – 

pod warunkiem wykonywania przez nie zadań zakresie pomocy społecznej; 

 podmiotach realizujących zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

 organizacjach pozarządowych, kościołach i związkach wyznaniowych oraz 

instytucjach niepublicznych – pod warunkiem wykonywania przez nie zadań zakresie 

pomocy społecznej lub świadczenia pracy socjalnej; 

 lub innych podmiotach – jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej lub 

świadczą pracę socjalną. 

 

IV. Tematyka zajęć w czasie praktyki zawodowej:  

1. Struktura instytucji, podstawy formalno-prawne oraz finansowe ich działalności. 

2. Dokumentacja prowadzona przez instytucje. 

3. Zasady kierowania klientów do danej instytucji. 

4. Zasady i zakres współpracy instytucji z innymi podmiotami. 

5. Charakterystyka klientów placówek oraz środowiskowych uwarunkowań ich 

funkcjonowania. 

6. Zadania pracownika socjalnego w zakresie wsparcia i aktywizacji klientów. 

7. Trudności ograniczające realizację zadań statutowych. 

8. Rodzaje i zakresem usług świadczonych w instytucjach. 

9. Udział w działaniach realizowanych przez placówki w trakcie trwania praktyki. 

 

 


