Nazwa przedmiotu / modułu
PRAKTYKA ZAWODOWA
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł
Wydział Teologiczny – Katedra Pedagogiki i Psychologii
Nazwa kierunku
NAUKI O RODZINIE
Forma studiów
Profil kształcenia
pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
ogólnoakademicki
Specjalność
Status przedmiotu / modułu
Profilaktyka społeczna
obowiązkowy
Forma zajęć

wykład

ćwiczenia

Wymiar zajęć

lektorat

praktyka

Kod przedmiotu / modułu

Rok, semestr
rok 3, semestr 5 i 6
Język przedmiotu / modułu
polski
konwersatorium

seminarium

100/100

stacjonarne / niestacjonarne

Koordynator przedmiotu / modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne

Kształcenie umiejętności studentów w zakresie profilaktyki społecznej oraz pracy z
rodziną i na rzecz rodziny.
Wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii rodziny oraz instytucjonalnych form
wspierania rodziny.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

01 zna rodzaje placówek zajmujących się profilaktyką społeczną
02 rozpoznaje specyfikę pracy poszczególnych placówek prowadzących
profilaktykę społeczną
03 posiada wiedzę o potrzebach dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z
Wiedza
pomocy placówek zajmujących się profilaktyką społeczną
04 zna procedury pracy w placówkach świadczących pomoc z zakresu
profilaktyki społecznej
05 zna cele i zadania placówek zajmujących się profilaktyką społeczną
06 potrafi analizować działania realizowane przez opiekuna praktyki w celu
optymalnego przygotowania się do samodzielnego podejmowania wybranych
działań profilaktycznych
Umiejętności 07 potrafi stosować odpowiednie metody i środki w kontakcie z klientem placówki
zajmującej się profilaktyką społeczną
08 potrafi kierować procesem pomocy klientom wymagającym pomocy
profilaktycznej
09 doskonali w sobie umiejętność dokształcania w zakresie praktycznego
wykorzystania wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej
10 uświadamia sobie specyfikę podejmowanej roli zawodowej w zakresie
Kompetencje
profilaktyki społecznej i wymaganych do jej pełnienia dyspozycji
społeczne
osobowościowych oraz umiejętności
11 jest zdolny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań mających
na celu pomoc rodzinom
TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyka:
1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówek zajmujących się profilaktyką społeczną oraz
pracujących z rodziną i na rzecz rodziny
2. Cele i zadania placówek zajmujących się profilaktyką społeczną oraz pracujących z rodziną i
na rzecz rodziny
3. Dokumentowanie problemów klientów placówek pracujących z rodziną i na rzecz rodziny
4. Struktura funkcjonowania placówek świadczących pomoc z zakresu profilaktyki społecznej
oraz pracujących z rodziną i na rzecz rodziny

Odniesienie
Odniesienie
do efektów dla do efektów dla
programu
obszaru

K_W13
K_W14

K_U11
K_U12
K_U13

K_K01
K_K04
K_K05

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

100

100

6

6

6

6

4

4

4

4

5. Szczególne zagadnienia i problemy występujące w placówkach prowadzących profilaktykę
społeczną
6. Organizacja pracy placówek pracujących z rodziną i na rzecz rodziny
7. Poznawanie narzędzi służących diagnozowaniu problemów klientów korzystających z pomocy
profilaktycznej
8. Pracownik placówki świadczącej pomoc z zakresu profilaktyki społecznej. Dobór osób,
predyspozycje osobowościowe, kwalifikacje, doskonalenie i samodoskonalenie zawodowe
9. Planowanie, obserwacja, dokumentowanie zajęć
10. Analiza metodyczna hospitowanych działań prowadzonych przez opiekuna praktyki

4

4

4

4

10

10

6

6

8
10

8
10

11. Asystowanie opiekunowi praktyki, wspólne oraz samodzielne realizowanie zadań

20

20

12. Analizowanie własnej pracy i jej efektów. Ewaluacja
13. Współpraca z organizacjami i innymi instytucjami pracującymi z rodziną i na rzecz rodziny

10
8

10
8

Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura podstawowa

praktyki
metody weryfikacji

nr efektu kształcenia z sylabusa

opinia w dzienniczku praktyk
01-11
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie opinii zamieszczonej w dzienniczku praktyk przez
zakładowego opiekuna praktyki.
Dokumentacja statutowa poszczególnych instytucji

Literatura uzupełniająca
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Udział w konsultacjach
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Praktyka
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
Łączny nakład pracy studenta w godzinach
Liczba punktów ECTS

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

0
20
0
30
0
0
100
0
150

0
20
0
30
0
0
100
0
150
6

