Informacja dotycząca praktyk studenckich dla kierunku Praca socjalna
studia magisterskie
II rok

Wymiar praktyk, instytucje/organizacje/placówki oraz tryb odbywania się praktyki
w semestrze zimowym:
40 godzin
Inne placówki związane ze specjalnością, które się nie
będą powtarzać z poprzedniego roku akademickiego.
Wśród placówek mogą być:
1. Dla specjalności: praca socjalna wobec sytuacji
kryzysowych w społeczeństwie
• ośrodki interwencji kryzysowej,
• instytucje,
organizacje
i
poradnie
pomagające osobom w sytuacji kryzysu (np.
ofiary przemocy, osoby uzależnione,
bezdomne, dzieci i młodzież zagrożona
patologią w rodzinie),
• organizacje
pozarządowe
(fundacje,
stowarzyszenia, organizacje) działające w
obszarze pomocy społecznej wobec
usługobiorców w kryzysie,
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
• zakłady karne
• organizacje
świadczące
pomoc
postpenitencjarną
• asystentura rodzinna w OPS
• ośrodki pomocy społecznej – gminne i
powiatowe;
• placówki opieki stałej dla dzieci i młodzieży;
(domy dziecka, pogotowia opiekuńcze,
ośrodki
szkolno-wychowawcze,
młodzieżowe
ośrodki
wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne)
2. dla specjalności: Praca socjalna na rzecz animacji
społeczności lokalnych:
• ośrodki pomocy społecznej posiadające
działy pomocy środowiskowej, projektów, w
tym
socjalnych,
czy
realizujące
środowiskową pracę socjalną, na przykład
jako PAL;
• Centra Aktywności Lokalnej;
• Organizacje
pozarządowe
realizujące
zadania z zakresu pomocy społecznej i
działające w obszarze animacji i pracy w
środowisku na rzecz różnych grup osób;

Tryb odbywania się praktyki
• Dla studentów studiów
stacjonarnych: Praktyka
ciągła w trakcie roku
akademickiego 6 dni (6
godzin dziennie)
• Dla studentów studiów
niestacjonarnych:
we
własnym zakresie

•
•
•
•
•

Instytucje rządowe lub samorządu lokalnego
różnego szczebla realizujące projekty
animacyjne;
Instytucje
i
organizacje
realizujące
stretworking;
Instytucje i organizacje animujące działania
na rzecz dzieci i młodzieży;
Instytucje
i
organizacje
rozwijające
wolontariat;
Inne instytucje działające na rzecz animacji
społeczności lokalnych.

warunek: musi w nich być wykonywana praca socjalna –
przez pracownika socjalnego lub innego specjalistę
zarządzającego pracą socjalną.

Można korzystać z instytucji/organizacji/placówek, które stale współpracują z Uczelnią, ale
można też odbyć praktykę w innej instytucji wskazanego typu, o ile koordynator praktyk
wyrazi na to zgodę. Warunkiem jest zatrudnienie w tej instytucji pracownika socjalnego lub
wykonywana jest praca socjalna pod nadzorem innego pracownika merytorycznego.
Każdorazowo weryfikuje to koordynator praktyk.

Student przed rozpoczęciem praktyk jest zobowiązany do:
1. zapoznania się z regulaminem odbywania praktyk zawodowych;
2. przedłożenia koordynatorowi praktyk informacji na temat placówek, w których będą
realizowane praktyki (pełna nazwa i adres placówki, imię i

nazwisko

dyrektora/kierownika). Może być za pomocą maila najpóźniej tydzień przed
praktykami (!!!)
3. uzyskania od koordynatora Umowy w sprawie organizacji praktyki zawodowej
studenta (jedna umowa oddzielnie z każdą placówką) – 2 egzemplarze, jeden zostaje
w placówce, drugi ma zostać oddany po odbyciu praktyki koordynatorowi;
4. uzyskania od koordynatora Programu praktyk;
5. posiadania ubezpieczenia OC i NNW na czas realizacji praktyk – można ubezpieczyć
się w samorządzie studenckim UPJP2

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk (odrębnie dla każdej placówki):
1. jeden egzemplarz umowy z placówką;
2. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej;

3. dzienniczek praktyk – uzupełniony zgodnie z zadaniami realizowanymi podczas
praktyk (na podstawie programu praktyk).
4. Indeks, w którym placówka potwierdza odbycie praktyk pieczątką i podpisem
opiekuna z ramienia placówki lub kierownika placówki.
Terminy odbywania się praktyk dla studentów studiów stacjonarnych
– 24 listopada – 1 grudnia (6 dni)
Terminy odbywania się praktyk dla studentów studiów niestacjonarnych
– we własnym zakresie

Termin zaliczenia praktyk
✓ 22 stycznia 2018 godz. 9.45 – 11.15 (stacjonarne)
✓ 3 lutego 2018 godz. 14.30 – 15.15 (niestacjonarne)

dr Maria Łuszczyńska – koordynator praktyk
maria.luszczynska@upjp2.edu.pl
Proszę w tytule maila pisać praktyki i swoje nazwisko

