
PROGRAM PRAKTYK
dla studentów kierunku PRACA SOCJALNA I stopnia

specjalność: 

Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących
praktyk objętych programem nauczania:
1. w  IV  sem.  studiów  40-godzinnej  praktyki  zawodowej  śródrocznej  w  ośrodkach  pomocy

społecznej;
2. w V  sem.  studiów 100-godzinnej  praktyki  zawodowej  śródrocznej w placówkach pomocy

społecznej i służb społecznych;
3. w VI sem. studiów 100-godzinnej praktyki zawodowej specjalistycznej  w placówkach pomocy

społecznej i służb społecznych.

Szczegółowe programy w/w praktyk zamieszczone są poniżej.



Program praktyki zawodowej śródrocznej w sem. IV 
dla studentów z kierunku Praca socjalna

Każdy Student z ww. kierunku zobowiązany jest w trakcie studiów I stopnia do zrealizowania 40-
godzinnej  praktyki  zawodowej  w semestrze  IV w ośrodkach pomocy społecznej  [ośrodki  pomocy
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, Oddział Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu oraz Wydział  Zdrowia i  Polityki  Społecznej  w
Urzędzie Miejskim w Radomiu itp.].
Cele praktyki

1. Zapoznanie  się  ze  specyfiką,  strukturą,  organizacją,  zasadami  funkcjonowania  placówek
pomocowych oraz rodzajem świadczonych usług:

- cele i zadania placówki,
- dokumentacja [przepisy prawne regulujące działalność placówki, statut, plany pracy,

zasady funkcjonowania], 
- zakres zadań obowiązujący w placówce.

2. Analizowanie dokumentów pod kątem specyfiki klientów korzystających z form pomocowych
(dane demograficzno-ekonomiczne i psychologiczno-społeczne).

3. Poznawanie potrzeb osób korzystających z pomocy.
4. Zapoznanie się z organizacją pracy pracownika socjalnego oraz zakresem zadań.
5. Zapoznanie się z ofertą pomocową określonej placówki.
6. Aktywny udział w powierzanych zadaniach.
7. Asystowanie pracownikom socjalnym przy wykonywaniu czynności zawodowych.
8. Indywidualne konsultowanie spraw, wątpliwości, problemów z pracownikami socjalnymi.
9. Poznawanie zasad dokumentowania pracy socjalnej w danej placówce.
10. Poznanie warsztatu pracy pracownika socjalnego, uwzględniającego specyfikę placówki.
11. Asystowanie i obserwowanie działań pracownika socjalnego.

I. Organizacja praktyki
1. Ocena zaliczająca praktykę wchodzi w zakres sem. IV.
2. Opiekunem praktyki (z ramienia Instytucji)  jest etatowy pracownik wyznaczony przez dyrekcję

Instytucji.
3. Opiekunem UTH (z ramienia uczelni) jest pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Pedagogiki i

Psychologii, który odpowiada za przygotowanie studentów do jej odbycia, kontroluje jej przebieg,
a po zakończeniu dokonuje jej oceny.

II. Warunki i sposób zaliczenia
- Wykonanie  wszystkich zadań programowych zawartych w Programie Praktyki oraz staranne ich

opracowanie w dzienniczku praktyk
- Uzyskanie pozytywnej oceny od Kierownictwa Instytucji, w której odbywała się praktyka,
- Przedstawienie  Sprawozdania  z  praktyki  zawodowej  oraz  Zaświadczenia  z  odbycia  praktyki

studenckiej.
- Odbycie rozmowy zaliczającej z Opiekunem UTH.  

Poświadczam zapoznanie się z programem praktyk.

……………………………………………………………………………………………
data i podpis Opiekuna praktyk z ramienia Szkoły/Przedszkola/Instytucji



Program praktyki zawodowej śródrocznej w sem. V
dla studentów z kierunku Praca socjalna

Każdy Student z ww. kierunku zobowiązany jest w trakcie studiów I stopnia do zrealizowania 100-
godzinnej praktyki zawodowej śródrocznej w semestrze V w placówkach pomocy społecznej i służb
społecznych  [ośrodki  wsparcia,  domy  pomocy  społecznej,  rodzinne  domy  pomocy,  ośrodki
interwencji  kryzysowej,  placówki  specjalistycznego  poradnictwa  w  tym  rodzinnego,  ośrodki
adopcyjne itp.]. Student włącza się w praktyczne działania placówek pomocowych,  angażuje się w
opracowywanie różnych materiałów, prowadzenie wywiadów środowiskowych czy realizację innych
zadań  pod  kierunkiem  pracownika  socjalnego.  Aktywnie  wykonuje  zadania  powierzone  przez
bezpośredniego opiekuna praktyki.
Cele praktyki

1. Nawiązanie  kontaktów  z  osobami  i  rodzinami  korzystającymi  z  pomocy  społecznej
świadczonej przez placówki, w asyście pracownika socjalnego.

2. Współdziałanie z pracownikiem socjalnym w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu
potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia.

3. Gromadzenie materiałów, informacji potrzebnych do opracowywania autorskich projektów
socjalnych.

4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
5. Opracowanie planu pomocy dla indywidualnego przypadku.
6. Pogłębianie wiedzy na temat metod i technik oraz specyfiki pracy danej placówki.
7. Obserwacja i aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach podejmowanych stale lub

okazjonalnie przez pracowników instytucji.
8. Student może brać udział w formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, warsztatach

organizowanych w danej placówce.
9. Student  pomaga  w  opracowywaniu  różnorodnych  materiałów  instruktażowych,  pomocy

dydaktycznych, broszurek czy informatorów.
10. Student pomaga w realizacji wybranych zajęć pod kierunkiem opiekuna praktyk.

I. Organizacja praktyki
1. Ocena zaliczająca praktykę wchodzi w zakres sem. V. 
2. Opiekunem  praktyki  (z  ramienia  Instytucji)  jest  pracownik  wyznaczony  przez  dyrekcję

Instytucji.
3. Opiekunem  UTH  (z  ramienia  uczelni)  jest  pracownik  dydaktyczno-naukowy  Katedry

Pedagogiki  i  Psychologii,  który  odpowiada  za   przygotowanie  studentów  do  jej  odbycia,
kontroluje jej przebieg, a po zakończeniu dokonuje jej oceny.

II. Warunki i sposób zaliczenia
- Wykonanie wszystkich zadań programowych zawartych w Programie Praktyki;
- Uzyskanie pozytywnej oceny od Kierownictwa Instytucji, w której odbywała się praktyka;
- Złożenie  u  Opiekuna  UTH  (z  ramienia  uczelni)  w  terminie  7  dni  od  zakończenia  praktyki,

Sprawozdania z praktyki zawodowej oraz Zaświadczenia z odbycia praktyki studenckiej;
- Odbycie rozmowy zaliczającej z Opiekunem UTH.  

Poświadczam zapoznanie się z programem praktyk.

……………………………………………………………………………………………
data i podpis Opiekuna praktyk z ramienia Szkoły/Przedszkola/Instytucji



Program praktyki zawodowej śródrocznej w sem. VI 
dla studentów z kierunku Praca socjalna

Każdy Student z  ww. kierunku zobowiązany jest w trakcie studiów I stopnia do zrealizowania 100-
godzinnej  praktyki  zawodowej  specjalistycznej  w semestrze  VI  w placówkach  pomocy  społecznej
i służb społecznych [ośrodki  wsparcia,  domy pomocy społecznej,  rodzinne domy pomocy,  ośrodki
interwencji  kryzysowej,  placówki  specjalistycznego  poradnictwa  w  tym  rodzinnego,  ośrodki
adopcyjne  itp.].  Student  uczestniczy  w  praktycznych  działaniach  pomocowych,  które  polegają  na
projektowaniu  i  realizowaniu  czynności  pomocowych,  prowadzeniu  rozmów  i wywiadów
środowiskowych, przygotowywaniu planów pomocy i wsparcia zgodnie z założeniami metodyki pracy
socjalnej adekwatnie do zadań danej placówki
Cele praktyki

1. Rozpoznawanie potrzeb osób i grup społecznych korzystających z usług danej placówki.
2. Analizowanie oferowanych form pomocy i wsparcia profesjonalnego
3. Samodzielne opracowywanie autorskich projektów socjalnych.
4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
5. Opracowanie planu pomocy dla indywidualnego przypadku.
6. Pogłębianie wiedzy na temat metod i technik oraz specyfiki pracy danej placówki.
7. Obserwacja i aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach podejmowanych stale lub

okazjonalnie przez pracowników instytucji.
8. Student może brać udział w formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, warsztatach

organizowanych w danej placówce.
9. Student  pomaga  w  opracowywaniu  różnorodnych  materiałów  instruktażowych,  pomocy

dydaktycznych, broszurek czy informatorów.
10. Student pomaga w realizacji wybranych zajęć pod kierunkiem opiekuna praktyk.
11. Student systematycznie ocenia swoje przygotowanie teoretyczne, dokonuje refleksji swoich

działań i modyfikuje je zgodnie z wnioskami i potrzebami.
I. Organizacja praktyki

1. Ocena zaliczająca praktykę wchodzi w zakres sem. VI.
2. Opiekunem  praktyki  (z  ramienia  Instytucji)  jest  pracownik  wyznaczony  przez  dyrekcję

Instytucji.
3. Opiekunem  UTH  (z  ramienia  uczelni)  jest  pracownik  dydaktyczno-naukowy  Katedry

Pedagogiki  i  Psychologii,  który  odpowiada  za  przygotowanie  studentów  do  jej  odbycia,
kontroluje jej przebieg, a po zakończeniu dokonuje jej oceny.

II. Warunki i sposób zaliczenia
- Wykonanie wszystkich zadań programowych zawartych w Programie Praktyki;
- Uzyskanie pozytywnej oceny od Kierownictwa Instytucji, w której odbywała się praktyka;
- Złożenie  u  Opiekuna  UTH  (z  ramienia  uczelni)  w  terminie  7  dni  od  zakończenia  praktyki,

Sprawozdania z praktyki zawodowej oraz Zaświadczenia z odbycia praktyki studenckiej;
- Odbycie rozmowy zaliczającej z Opiekunem UTH.  

Poświadczam zapoznanie się z programem praktyk.

……………………………………………………………………………………………
data i podpis Opiekuna praktyk z ramienia Szkoły/Przedszkola/Instytucji


