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Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z możliwościami wspomagania osób i grup społecznych w możliwie pełnym uczestnictwie w
życiu społecznym. Przygotowanie do stosowania nabytej wiedzy w odpowiedzialnych działaniach o charakterze
pomocowym.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Pedagogika społeczna"
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

zna charakterystykę pracy socjalnej jako nauki

K_W01

2

EP2

zna charakterystykę pracy socjalnej jako profesji

K_W05
K_W12

1

EP3

rozumie problemy socjalne, potrafi analizować ich
przyczyny i sposoby przeciwdziałania

K_U01
K_U02

2

EP4

potrafi zaprojektować działanie o charakterze
pomocowym

K_U03
K_U08

1

EP5

jest wrażliwy na potrzeby osób i grup społecznych w
zakresie wzmacniania lub odzyskiwania zdolności
prawidłowego funkcjonowania społecznego

K_K02
K_K05

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: praca socjalna
Forma zajęć: wykład
1. Miejsce pracy socjalnej w systemie nauk o wychowaniu. Cele i funkcje pracy socjalnej

4

2

2. Specyfika pracy socjalnej: zawód czy powołanie?

4

2

3. Cechy i zasady pracy socjalnej. Podstawy prawne pracy socjalnej jako profesji

4

2

4. Wymiary profesjonalizmu pracownika socjalnego

4

2

5. Znaczenie profesjonalnej refleksji w pracy socjalnej

4

2

6. Orientacje życiowe a orientacje wobec pracy socjalnej

4

4

7. Satysfakcja z pracy a wypalenie zawodowe pracowników socjalnych

4

4
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8. Dylematy etyczne w pracy socjalnej

4

2

9. Umiejętności pracownika socjalnego

4

4

10. Projekt socjalny: założenia i konstruowanie

4

6

1. Praca socjalna z rodziną

4

2

2. Praca socjalna z osobami osamotnionymi

4

2

3. Praca socjalna z osobami starszymi

4

2

4. Praca socjalna z więźniami

4

2

5. Praca socjalna z osobą uzależnioną

4

2

6. Praca socjalna z osobami w kryzysie

4

2

7. Publiczna opieka społeczna

4

2

8. Podsumowanie i synteza

4

1

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład informacyjny
praca w grupach
opracowanie projektu
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5

KOLOKWIUM

EP1,EP2

PROJEKT

EP3,EP4

Zaliczenie ćwiczeń (z oceną) - na podstawie obecności, pracy grupowej i kolokwium.
Zaliczenia wykładów - na podstawie wyniku pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,754,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena z przedmiotu - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie
ocen pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z
form zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)
Sem.
Metoda obliczania oceny
końcowej

Przedmiot

4

praca socjalna

4

praca socjalna [wykład]

4

praca socjalna [ćwiczenia]

Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
egzamin
zaliczenie z
oceną

0,67
0,33

Kanios A. (2016): Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna, wyd. Impuls, Kraków
Kwak A. (red.) (2011): W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki, Warszawa
Literatura podstawowa

Olubiński A. (2004): Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń
Stepulak M.Z. (2012): Wybrane problemy etyczno-zawodowe w pracy socjalnej, wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji,
Lublin
Wasilewska-Ostrowska K.M. (2014): Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wyd. Difin, Warszawa
Bajcar B. i in. (2011): Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną, Gdańsk
Fengler J. (2001): Pomaganie męczy, Gdańsk

Literatura uzupełniająca
Gaweł-Luty E. (2011): Wybrane obszary pracy socjalnej z perspektywy pedagoga, Stalowa Wola
Skidmore R.A., Thackeray M.G. (1996): Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

3

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

35

Udział w konsultacjach

8

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

14

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5
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