
KIERUNEK: PRACA SOCJALNA 

studia I stopnia - licencjackie (3 – letnie), stacjonarne i niestacjonarne 

 

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 

Absolwent dysponuje pogłębiona wiedzą z zakresu pracy socjalnej, budowaną w oparciu 

o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, socjologii, psychologii, polityki społecznej). W toku 

akademickiej edukacji nabywa kompetencje niezbędne do rozumienia i interpretacji procesów pomocy, 

integracji i aktywizacji społecznej jednostek i grup  wykluczanych lub narażonych na wykluczenie w 

zmieniających się warunkach oraz umiejętności profesjonalne niezbędne do wykonywania 

specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej, a w szczególności: 

 prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób 

i rodzin korzystających z pomocy społecznej, 

 określania celów pomocy  i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych 

pomocą, 

 planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej, 

 podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego 

udzielania pomocy, 

 monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań, 

 projektowania działań socjalnych, 

 doskonalenia organizacji własnej pracy, 

 popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej, 

 przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, 

 stosowania zasad etyki zawodowej.  

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA 

Absolwent pracy socjalnej zobowiązany jest do ugruntowania nabytej wiedzy, kompetencji 

i umiejętności w trakcie praktyk śródrocznych i ciągłych, zajęć hospitacyjno-praktycznych oraz 

wolontariatu w placówkach  sieci pomocy społecznej w łącznej liczbie 320 godzin. Realizacja założeń 

praktyk zostaje potwierdzona na podstawie przedkładanego przez Absolwenta sprawozdania, 

harmonogramu przebiegu praktyki ujętego w dzienniku praktyk oraz własnej ewaluacji praktyki 

zawodowej. 

 

OBSZARY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

Absolwent(ka) pracy socjalnej posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego i asystenta rodziny oraz podejmowania działań profesjonalnych w instytucjach sieci 

pomocy społecznej lub innych organizacjach o charakterze pomocowym. Może też pracować jako 



pracownik socjalny współpracujący z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych każdego typu, w domach pomocy społecznej dla dzieci, w ośrodkach wsparcia dla 

rodzin i dzieci, organizacjach pozarządowych wspierających dzieci i rodziny w środowiskach lokalnych 

lub pracownik socjalny, opiekun czy asystent osoby starszej w domach pomocy społecznej lub innych 

ośrodkach wsparcia dla osób dorosłych i starszych. 
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