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Praca socjalna na UJ 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki o kierunku praca socjalna w IS UJ: 

W ciągu minionego ćwierćwiecza funkcjonowaliśmy w powiązaniu ze studiami socjologicznymi (...) Od 
1 października 2014 r. jesteśmy nadal w macierzystym Instytucie Socjologii UJ, ale w ramach 
samodzielnego kierunku „Praca socjalna". Jak zawsze czerpiemy z niezwykle bogatych „zasobów" UJ, 
co oznacza możliwość korzystania ze współpracy z wybitnymi przedstawicielami naszego 
interdyscyplinarnego środowiska akademickiego, a jednocześnie z takowej współpracy z wachlarzem 
instytucji i organizacji tworzących sferę praktyki. Oznacza to pożądane, wręcz konieczne łączenie 
tego, co intelektualne, z tym wszystkim, co przybiera postać aplikacyjną, w tym w szczególności 
profesjonalną. 

Dlaczego warto studiować pracę socjalną? 
• absolwenci pracy socjalnej w IS UJ uzyskują uprawnienia wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego 
• posiadamy 25-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej – początkowo jako pierwsza 

w kraju specjalność w ramach studiów socjologicznych, od października 2014 r. jako studia II 
stopnia 

• posiadamy kadrę o wysokich kompetencjach merytorycznych, przygotowaną do nauczania 
pracy socjalnej w ramach studiów III stopnia 

• wspólnie ze studentami poszukujemy przestrzeni działania praktycznego - poprzez 
superwizję zaspokajamy indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów w zakresie 
realizowania praktyk 

• wspieramy studentów w budowaniu ich tożsamości zawodowej poprzez włączanie ich do 
współpracy z podmiotami o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (np. Polskie Stowarzyszenie 
Szkół Pracy Socjalnej, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie, Polska Federacja 
Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej) 

• w ramach programu studiów pracujemy metodą projektów socjalnych – studenci uczą się 
przez doświadczenie, realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji (np. 
Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, 
Stowarzyszenie MONAR - pełna lista poniżej) 

• intensywnie współpracujemy z instytucjami zagranicznymi, co między innymi oznacza 
otwarcie na nowe tendencje pojawiające się w światowej pracy socjalnej. Szczególnie 
korzystne i przyjazne stosunki łączą nas z ośrodkami pracy socjalnej w Universita' Cattolica di 
Milano, Ohio State University, Evangelische Hochschule Berlin 

• promujemy mobilność studentów - tworzymy dobre warunki do zdobywania doświadczenia 
w obszarze pracy socjalnej w kraju i za granicą 

• umożliwiamy studentom zdobycie uprawnień nauczycielskich w Studium Pedagogicznym 
UJ - wzmacniamy ich obecność na edukacyjnym rynku pracy. Dyplom ukończenia kursu 
uprawnia do podjęcia pracy we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 (Dz. U. nr 50 z roku 
2009, pozycja 400) 

• wspieramy studentów w rozwoju naukowym - umożliwiamy im publikowanie artykułów w 
renomowanym czasopiśmie Zeszyty Pracy Socjalnej (9pkt MNiSW), udział w konferencjach o 
zasięgu ogólnopolskim, w pracach Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ i 
wymianach zagranicznych, co stanowi istotne kryterium oceny dorobku naukowego przy 
ubieganiu się na studia III stopnia 
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• nasz dyplom umożliwia rozpoznawalność kwalifikacji - wiedzy, umiejętności i kompetencji 
absolwenta na europejskim rynku pracy 

• tworzymy dynamiczne, zaangażowane środowisko osób, dla których różne wymiary pracy 
socjalnej stanowią centrum zainteresowań 
 
 
 

Nasza oferta 
Kompleksowe spojrzenie 

• szeroka wiedza i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, 
organizacji i ewaluacji działań pomocowych 

• prowadzenie badań i diagnozowanie, opracowywanie i realizacja projektów, animacja i 
organizacja środowiska, oraz promocja i zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Skuteczna komunikacja 

• kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych poprzez wykorzystywanie 
wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca) 

• rozwijanie umiejętności studentów z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów 
Nowoczesne podejścia w/do pracy socjalnej 

• stosowanie różnorodnych podejść i metod współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, 
praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research) 

• uczenie się poprzez doświadczenie wspierane superwizją 
 

Praktyka dostosowana do potrzeb studenta 

• praca w małych grupach metodą projektów socjalnych realizowanych dla wybranych 
instytucji 

• nacisk na aplikację zdobytej wiedzy i umiejętności oraz współpracę w grupie 
• profilowanie zawodowe studenta, uwzględniające jego zainteresowania 
• możliwość realizowania praktyk w ramach współpracy międzynarodowej  

 
Istotnym elementem procesu kształcenia jest aplikacja zdobytej wiedzy, obejmującej takie 
zagadnienia jak: wielokulturowość i różnorodność w pracy socjalnej, metodologia badania 
problemów społecznych, funkcjonowanie zespołów wysokoefektywnych, metodyka pracy socjalnej 
oraz ekonomia społeczna i solidarnościowa. 
 
 

Opis programu studiów 
Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, 
planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Efektywna komunikacja, prowadzenie 
badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale 
także promocja i zarządzanie to podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów. 

Ważnym elementem programu jest praca metodą projektów socjalnych – w małych grupach studenci 
realizują projekty dla wybranych instytucji. W ten sposób nie tylko uczą się aplikować zdobytą wiedzę 
i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem. 
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Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. 
W toku nauczania obecne są elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) 
i socjologicznej (socjologia rozumiejąca). Studia rozwijają umiejętności studentów z zakresu mediacji, 
negocjacji i rozwiązywania problemów. W ramach zajęć studenci poznają także różnorodne podejścia 
i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na 
rozwiązaniach, action research). 

 

Profil absolwenta 
Absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w instytucjach pomocy społecznej, placówkach 
socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach terapii uzależnień, 
w instytucjach promocji zdrowia (także zdrowia psychicznego), organizacjach pozarządowych 
i instytucjach samorządowych, ale również w firmach – działach HR i działach odpowiedzialnych za 
CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) i jako specjaliści od life coachingu. Absolwenci 
przygotowani są do pełnienia różnych ról pracownika socjalnego, a w tym organizatora społeczności 
lokalnej i animatora. 

Studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

Posiadana wiedza i umiejętności, a także zdobyte w trakcie studiów doświadczenie umożliwiają 
podejmowanie działań o charakterze pomocowym, promocyjnym, edukacyjnym, doradczym czy 
menadżerskim w różnych sektorach gospodarki, m.in. prywatnym, publicznym, samorządowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora pozarządowego. 
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Opisy kursów 

I ROK 
 

W toku pierwszego roku studiów studenci/tki uczestniczą  

zgodnie z indywidualnym planem w 90 godzinnych praktykach zawodowych  

(3 pkt. ECTS) 

 

Antropologiczno-Filozoficzne Podstawy Pracy Socjalnej 
Fundamentals of Anthropology and Philosophy In Social Work 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: prof. dr hab. Maria Flis 
Forma zajęć: konwersatorium 
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin ustny  
Opis kursu: Celem przedmiotu jest prezentacja wybranych zagadnień antropologii filozoficznej w 
aspekcie porównawczym. W trakcie zajęć zostaną omówione filozofia Kartezjusza, Spinozy, Kanta, 
Hegla przez pryzmat koncepcji człowieka, jak również antropologiczne teorie kultury ze szczególnym 
naciskiem na funkcjonalną teorię kultury B. Malinowskiego. Uzupełnieniem wykładu będzie analiza 
koncepcji antropologii filozoficznej dla pracy socjalnej. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Dydaktyka nauczania Wiedzy o społeczeństwie (w ramach kursu pedagogicznego w  
Studium Pedagogicznym UJ) 
Semestr: I lub II 
Prowadzący/a: dr Magdalena Ślusarczyk 
Liczba godzin: 60 godz.(konwersatorium + e-learning), 150 godz. praktyki 
Liczba punktów ECTS: 9 
Forma zajęć: konwersatorium i praktyki (w wybranych szkołach: gimnazjum i liceum) 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zajęcia wprowadzają i poszerzają  problematykę  dydaktyki  i  metodyki  nauczania 
przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w gimnazjum i w szkole średniej. Składają się na blok 
przedmiotów, których zaliczenie daje uprawnienia do pracy nauczycielskiej. Uczestnicy kursu poznają 
teoretyczne i praktyczne aspekty  takich zagadnień jak proces kształcenia, metody i formy nauczania,  
rodzaje środków dydaktycznych, sposoby i kryteria oceniania. Nacisk położony jest nie tylko za 
poznanie podstaw teoretycznych, ale także na praktyczne zastosowanie  podczas  zajęć  i 
przygotowanie do pracy dydaktycznej w szkole. Zajęcia prowadzone są częściowo metodą 
warsztatową, a częściowo w formie e-learningu. 
Typ przedmiotu: fakultet 
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Ekonomia społeczna i solidarnościowa w pracy socjalnej 
Social Economy and Solidarity 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński 
Forma zajęć: wykład/ćwiczenia  
Liczba godzin: 30 (15 godz. wykładu, 15 godz. Ćwiczeń) 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę (ćwiczenia: prezentacja studium instytucji, wykład: esej). 
Opis kursu: Celem kursu jest dyskusja nad podstawowymi założeniami teoretycznymi ekonomii 
społecznej, jak również analiza funkcjonowania wybranych polskich przedsiębiorstw społecznych 
prowadzonych przez organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, związki charytatywne). W 
ramach kursu omówione zostaną problemy aktywnej polityki społecznej w Polsce, jej uwarunkowania 
prawne, organizacyjne, gospodarcze oraz etyczne. 
Typ przedmiotu: fakultatywny  

Funkcjonowanie zespołów wysokoefektywnych 
Functioning of Highly-Efficient Teams  
Semestr: II  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, dr Marcjanna Nóżka  
Forma zajęć: warsztat 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie 
Opis kursu: Kurs poświęcony został istotnym kwestiom leżącym u podstaw efektywnej realizacji 
zadań zespołowych. Celem zajęć będzie stworzenie jego uczestnikom możliwości rozpoznania i 
rozwoju umiejętności pracy w zespole i dla zespołu. W ramach pracy warsztatowej dyskutowane 
będą zagadnienia kreatywnego rozwiązywania problemów i przezwyciężania przeszkód, 
współdziałania, współuczestniczenia i motywacji do pracy.   
Typ przedmiotu: obligatoryjny.  
UWAGA: kurs prowadzony w grupach 15 osobowych. 

Metodyka pracy socjalnej 
Methodology of Social Work 
Semestr:  I 
Prowadzący/a: dr Marcjanna Nóżka 
Forma zajęć: wykład/ćwiczenia 
Liczba godzin: 60 (30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń) 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę: test, projekty i ćwiczenia praktyczne  
Opis kursu: W ramach kursu studenci i studentki poznają i przedyskutują podstawowe założenia 
pracy socjalnej, metody i modele pracy socjalnej, klasyfikację działań metodycznych oraz zasady 
planowania i etapy postępowania pomocowego. Wspólnie omówiony zostanie proces diagnozy, 
zasady formułowania planu działania, a w tym określania celów i wskaźników skuteczności. W 
oparciu o analizy przypadków, uczestnicy i uczestniczki zajęć będą mieli możliwość rozwoju 
umiejętności w zakresie identyfikacji celów pomocowych i planowania działań zgodnie z 
metodycznymi zasadami postępowania pomocowego. W ramach kursu zaprezentowane zostaną i 
przedyskutowane także kwestie związane z dynamiką komunikacji interpersonalnej, jej znaczeniem i 
specyfiką w relacji pomocowej. Celem warsztatów, stanowiących integralny element zajęć, będzie 
identyfikacja barier komunikacyjnych i sposobów ich przełamywania zarówno w komunikacji 
werbalnej, jak i niewerbalnej - w pracy z indywidualnym klientem i grupą. Uczestnicy i uczestniczki 
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zajęć poznają podstawowe założenia i techniki zachowań asertywnych i neurolingwistycznego 
programowania, a także wielowymiarowe korzyści z ich stosowania w procesie pomocowym. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Lektorat specjalistyczny 
English 
Semestr:  I/II  
Prowadzący/a: kurs realizowany przez Jagiellońskie Studium Językowe. 
Forma zajęć: ćwiczenia 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 1 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: kurs realizowany przez Jagiellońskie Studium Językowe. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Pomoc społeczna w Polsce 
Social Welfare System in Poland 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: mgr Józefa Grodecka 
Forma zajęć: wykład  
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę (aktywność na zajęciach, esej ) 
Opis kursu: W ramach kursu zaprezentowane zostaną i przedyskutowane podstawowe kwestie 
związane ze współczesną pomocą społeczną w Polsce. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny  

Praca socjalna oparta na dowodach naukowych 
Evidence-Based Approach In Social Work 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Katarzyna Ornacka 
Forma zajęć: warsztat 
Liczba godzin: 15 
Liczba punktów ECTS: 2 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę  
Opis kursu: Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych założeń podejścia opartego na 
dowodach oraz wskazanie praktycznych sposobów wykorzystania wiedzy w różnych kontekstach 
społecznych i sytuacjach problemowych. Omówione zostaną etapy projektowania, rola instytucji w 
tym procesie, jak również kierunki rozwoju podejścia w obszarze pracy socjalnej. 
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.  
Typ przedmiotu: obligatoryjny  

Praca socjalna oparta na wartościach 
Values In Social Work 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński 
Liczba godzin: 15 
Liczba punktów ECTS:2 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Przedmiot obejmuje analizę pracy socjalnej skupionej na procesie refleksyjnej praktyki 
ukierunkowanej na aktualizację podstaw aksjologicznych w profesjonalnym działaniu pomocowym. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny  
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Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach 
Solution-Focused Approach In Social Work 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: mgr Beata Dąbrowska 
Forma zajęć: ćwiczenia  
Liczba godzin: 15 
Liczba punktów ECTS: 2 
Forma zaliczenia: zaliczenie 
Opis kursu: Treści kształcenia przedmiotu obejmują: modele rozwiązywania problemów w pracy 
socjalnej, rodzaje pytań stosowanych w rozmowie z klientem, pytania specyficzne dla PSSR, typy 
relacji między pracownikiem socjalnym a klientem według P. de Jong i I. K. Berg, wyniki badań nad 
stosowaniem PSSR, różnice między konwencjonalną pracą socjalną a PSSR. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Praca socjalna w sferze społecznych idei i działań 
Social Work In the Sphere of Social Ideas and Social Action 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 
Forma zajęć: wykład 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin ustny  
Opis kursu: Praca socjalna rozwijała się i pozostaje w powiązaniu z dwoma kluczowymi ogólnymi 
korelatami. Jednym z nich są szeroko rozumiane oraz dynamicznie zmieniające się warunki społeczne, 
a w szczególności związane z nimi społeczne oczekiwania i kształtujące się kierunki interwencji; 
drugim, idee w naukach społecznych, znowu w szczególności te, które maja wymowę względnie 
aplikacyjną, jak koncepcje problemów społecznych. Dyskusja poświęcona tym powiązaniom jest linią 
przewodnią owego kursu. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Projekt socjalny - wprowadzenie 
Introduction to Social Project  
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Katarzyna Ornacka, dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, dr Marcjanna Nóżka   
Forma zajęć: ćwiczenia 
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 2 
Forma zaliczenia: zaliczenie  
Opis kursu: W trakcie zajęć zostanie omówiona procedura konstruowania projektu socjalnego, oraz 
działania społeczne i zmiana w kontekście projektowania socjalnego.  Nacisk zostanie położony na 
analizę barier, trudności oraz działań pozornych wokół problemów działania społecznego i 
projektowania socjalnego.  
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Projekt socjalny - realizacja 
Social Project - Realisation 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, dr Marcjanna Nóżka,  dr hab. Katarzyna Ornacka 
Forma zajęć: ćwiczenia 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę: zaliczenie ustne, prezentacja projektu, aktywność podczas zajęć. 
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Opis kursu: Celem kursu jest realizacja projektu socjalnego w wybranym przez studentów obszarach 
problemowych.  
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Proseminarium magisterskie 
M.A. Pro-seminar 
Semestr:  I/II  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, dr hab. Andrzej Bukowski, 
dr hab. Katarzyna Ornacka 
Forma zajęć: seminarium  
Liczba godzin: 60 
Liczba punktów ECTS: 6 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem przedmiotu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących następujących 
kwestii: teoria i praktyka pomocy społecznej i pracy socjalnej na tle cech charakterystycznych dla 
współczesnych społeczeństw, wielokulturowość i praca socjalna, wybrane problemy społeczne i 
związane z nimi socjalno-pomocowe punkty widzenia w perspektywie makrosocjologicznej, praca i 
konsumpcjonizm a przemiany sfery pomocowej, dylematy związane ze współczesnym rozwojem 
obszaru pomocowego i realizacją pracy socjalnej, praca socjalna w społeczeństwie obywatelskim. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Przygotowanie projektów edukacji społecznej – „Wokół eugeniki XX wieku”  
Preparation of social education projects  
Forma zajęć: projekt edukacyjny  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, mgr Olga Maciejewska 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 3 
Warunki wstępne: rozmowa z prowadzącymi kurs  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs umożliwia zespołowe doświadczenie projektowania działań edukacyjnych 
skupionych wokół historii XX wiecznej eugeniki, która odcisnęła swoje piętno w przestrzeni 
symbolicznej i materialnej Krakowa. Szczegółowe tematy będące przedmiotem działań projektowych 
to zagłada pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie w 1942 roku, historia żydowskiego 
sierocińca w krakowskim getcie oraz niemieckiego obozu KL Płaszów.  

Realizacja projektów edukacji społecznej – „Wokół eugeniki XX wieku” 
Implementation of social education projects  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, mgr Olga Maciejewska 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zajęć: projekt edukacyjny  
Warunki wstępne: rozmowa z prowadzącymi kurs   
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs umożliwia zespołowe doświadczenie realizacji działań edukacyjnych skupionych 
wokół historii XX wiecznej eugeniki, która odcisnęła swoje piętno w przestrzeni symbolicznej i 
materialnej Krakowa. Szczegółowe tematy będące przedmiotem działań projektowych to zagłada 
pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie w 1942 roku, historia żydowskiego sierocińca w 
krakowskim getcie oraz niemieckiego obozu KL Płaszów. 
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Socjologia zaburzeń psychicznych w pracy socjalnej 
Sociology of Mental Health 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński 
Forma zajęć: wykład 
Liczba godzin: 15 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę  
Opis kursu: Główne cele przedmiotu w zakresie: (1) wiedzy: posługiwanie się podstawowymi 
interdyscyplinarnej wiedzy o zdrowiu psychicznym będącej podstawą dla praktyki pracownika 
socjalnego z osobami chorującymi psychicznie; (2) umiejętności: definiowanie funkcji wybranych 
instytucji terapii i rehabilitacji psychiatrycznej, w tym identyfikowanie funkcji jawnych i ukrytych, 
specyficznych i wspólnych; (3) wartości: dostrzeganie znaczenia zdrowia psychicznego ujmowanego 
w kategoriach dobra wspólnego. 
Typ przedmiotu: fakultatywny 

Socjologia - zagadnienia podstawowe 
Fundamentals of Sociology 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, mgr Ewelina Warumzer 
Forma zajęć: konwersatorium 
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi socjologicznymi 
odniesieniami dla praktyki społecznej w obszarze szeroko rozumianej pracy socjalnej.    
Typ przedmiotu: fakultatywny 

Socjologia - zagadnienia zaawansowane 
Advanced Issues In Sociology 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska 
Forma zajęć: konwersatorium 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi teoretycznymi 
socjologicznymi odniesieniami dla praktyki społecznej w obszarze szeroko rozumianej pracy socjalnej.    
Typ przedmiotu: fakultatywny 

Uliczna praca socjalna (streetworking) 
Streetworking 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr Agata Dziuban 
Forma zajęć: wykład/ćwiczenia 
Liczba godzin: 30 (15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń) 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi założeniami, zasadami i celami 
innowacyjnej formy pracy socjalnej określanej mianem streetworkingu. Streetworking ujęty zostanie 
tu jako przykład szeroko rozumianej metody „outreach”, zakładającej wyjście pracowników 
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socjalnych poza mury instytucji pomocowych i pracę z osobami zagrożonymi marginalizacją lub 
wykluczeniem społecznym w ich własnym środowisku czy na ich własnym „terenie”. W trakcie zajęć 
przyjrzymy się specyfice „ulicznej pracy socjalnej” patrząc na nią zarówno przez pryzmat wybranych 
kategorii beneficjentów programów streetworkerskich (dzieci i młodzieży, osób bezdomnych, 
przyjmujących narkotyki, czy też świadczących usługi seksualne itd.), jak i z perspektywy leżących u 
ich podstaw wartości (szacunku, zrozumienia, nieoceniania) oraz konstytuującymi je strategii 
działania (zorientowanych na rzeczywiste potrzeby i problemy osób zagrożonych wykluczeniem, 
pozwalających na upodmiotowienie i wzmocnienie beneficjentów, opartych na modelu „redukcji 
szkód”). W trakcie kursu studenci i studentki będą mieli szansę spotkać się i z przedstawicielami/kami 
organizacji prowadzących działania streetworkerskie na terenie miasta Krakowa. 
Typ przedmiotu: fakultatywny 

Wprowadzenie do pracy socjalnej 
Introduction to Social Work 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Katarzyna Ornacka  
Forma zajęć: wykład/ćwiczenia 
Liczba godzin: 30 (15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń) 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin ustny  
Opis kursu: Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zagadnień teoretyczno-aplikacyjnych z 
zakresu pracy socjalnej w jej wymiarze radykalnym i strukturalnym. W trakcie zajęć zostaną 
omówione sposoby poznania  w pracy socjalnej w różnych kontekstach społecznych i sytuacjach 
problemowych z uwzględnieniem podstawowych założeń strukturalnej i krytycznej pracy socjalnej. 
Nacisk zostanie położony na wartość aplikacyjną tych perspektyw dla/w omawianym obszarze, jak 
również na promocję "lepszej" pracy socjalnej ukierunkowanej na poszukiwanie podmiotowego 
punktu widzenia. 
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.  
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Współczesne koncepcje pracy socjalnej 
Modern Theories of Social Work 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Katarzyna Ornacka, dr hab. Hubert Kaszyński 
Forma zajęć: wykład 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin pisemny  
Opis kursu: Celem przedmiotu jest analiza podstawowych orientacji teoretycznych we współczesnej 
pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw: psychospołecznej, ekologicznej, 
postmodernistycznej oraz opartej na teorii roli społecznej. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny. 

Wykluczenie społeczne 
Social Exclusion 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr Marcjanna Nóżka 
Forma zajęć: wykład 
Liczba godzin: 15 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę  
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Opis kursu: Celem kursu jest opis i analiza zagadnień związanych z procesami wykluczenia 
społecznego – jego geneza, funkcje, mechanizmy. Słuchaczki i słuchacze będą mieli okazję zapoznać 
się z wybranymi obszarami badań nad zjawiskiem wykluczenia oraz poznać jego manifestacje i 
dynamikę. W ramach kursu omówione zostaną różne teoretyczne perspektywy oraz wyniki 
badań skoncentrowanych na niematerialnych, „relacyjno-symbolicznych” wymiarach tego zjawiska. 
Przedmiotem wykładu będą także kwestie dotyczące utrwalania się pozycji na społecznym 
marginesie, procesy naznaczania społecznego, stereotypizacji, dyskryminacji i infrahumanizacji, a 
dalej wybrane obszary i metody interwencji, działań o charakterze profilaktycznym i animacyjnym 
zmierzające do rozwiązywania problemów identyfikowanych w kategoriach wykluczenia społecznego. 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
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II ROK 
 

W toku drugiego roku studiów studenci/tki uczestniczą  

zgodnie z indywidualnym planem w 30 godzinnych praktykach zawodowych  

(1 pkt. ECTS) 

 

Animacja społeczna w kontekście starzenia się społeczeństwa 
Social Animation In the Context of Aging Population 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Jolanta Perek-Białas 
Forma zajęć: konwersatorium 
Liczba godzin: 15  
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin ustny  
Opis kursu: Zmiany demograficzne są jednym z kluczowych wyzwań stojących przed różnymi 
obszarami polityk publicznych, w tym przed pracą socjalną. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
konsekwencjami starzenia się społeczeństwa, ale ze wskazaniem możliwości wykorzystania tej wiedzy 
do podejmowania skutecznych interwencji z obszaru pracy socjalnej (aspekt praktyczny). Dodatkowo 
zostanie omówiona rola różnych aktorów działających w ramach pracy socjalnej (m.in. instytucje 
publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne), których działania bezpośrednio i 
pośrednio mogą kształtować i wpływać na zmiany w omawianych obszarach. Na podstawie tej wiedzy 
w części praktycznej podjęte zostaną próby zaplanowania działań aktywizujących do konkretnych 
przykładów wymagających takich interwencji, które wpisywać się będą w filozofię działań pracy 
socjalnej. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Doradztwo zawodowe 
Career Counselling 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr Magdalena Ślusarczyk 
Forma zajęć: ćwiczenia/warsztaty 
Liczba godzin: 30 (15 godz. ćwiczeń, 15 godz. warsztatów) 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: zaliczenie sprawdzaniu pisemnego oraz prezentacja projektu (grupowo). 
Opis kursu: Przedmiot zajęć dotyczy podstawowych zagadnień związanych z doradztwem 
zawodowym w kontekście przede wszystkim polskiego rynku pracy (z odniesieniem do rozwiązań 
stosowanych w innych krajach), bieżącego stanu prawnego oraz występujących problemów 
społecznych. Studenci poznają modele doradztwa zawodowego oraz metody pracy doradczej. 
Przedmiot ma charakter warsztatowy, studenci będą analizowali konkretne problemy osób 
poszukujących doradztwa zawodowego i będą proponowali rozwiązania indywidualne z 
uwzględnieniem występujących trudności i barier,  jak również konstruowali programy pomocowe 
lub aktywizujące dla grup społecznych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. 
osoby niepełnosprawne, osoby młode / starsze czy wracający na polski rynek pracy po np. przerwie 
rodzicielskiej czy pobycie za granicą). 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o społeczeństwie (w ramach kursu pedagogicznego w  
Studium Pedagogicznym UJ) 
Prowadzący/a: dr Magdalena Ślusarczyk 
Liczba godzin: 60 godz. (konwersatorium + e-learning), 150 godz. praktyki 
Liczba punktów ECTS:9 
Forma zajęć: konwersatorium i praktyki (w wybranych szkołach: gimnazjum i liceum) 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Zajęcia wprowadzają  i  poszerzają  problematykę  dydaktyki  i  metodyki  nauczania 
przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w gimnazjum i w szkole średniej. Składają się na blok 
przedmiotów, których zaliczenie daje uprawnienia do pracy nauczycielskiej. Uczestnicy kursu poznają 
teoretyczne i praktyczne aspekty  takich zagadnień jak proces kształcenia, metody i formy nauczania,  
rodzaje środków dydaktycznych, sposoby i kryteria oceniania. Nacisk położony jest nie tylko za 
poznanie  podstaw  teoretycznych,  ale  także  na  praktyczne  zastosowanie  podczas  zajęć  i 
przygotowanie d pracy dydaktycznej w szkole. Zajęcia prowadzone są częściowo metodą 
warsztatową, a częściowo w formie e-learningu. 
Typ przedmiotu: fakultet 

Feministyczna praca socjalna 
Feminist Social Work 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krystyna Slany,  
Forma zajęć: wykład/ćwiczenia  
Liczba godzin: 30 (15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń)  
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin ustny  
Opis kursu: W trakcie kursu omawiane będą koncepcje wielokulturowości i różnorodności w pracy 
socjalnej i socjologii. Nacisk położony zostanie na tożsamość pracy socjalnej w relacji z 
różnorodnością i odmiennością, polską pracę socjalną wobec rosnących wyzwań różnorodności i 
oczekiwań wobec nowych kompetencji pracowników socjalnych. Studenci zapoznają się z podejściem 
intersekcjonalnym w pracy socjalnej podkreślającym znaczenie  płci, wieku, rasy, klasy społecznej, 
orientacji seksualnej, religii, pozwalającym zrozumieć "inność', respektować prawa grup 
mniejszościowych, bazować na  tożsamości i  integracji, równym traktowaniu, kultywowaniu 
kanonicznych wartości w pracy socjalnej.  
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Ilościowe i jakościowe metody badań empirycznych w pracy socjalnej 
Quantitative and Qualitative Methods In Social Work 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr Barbara Worek, dr hab. Jolanta Perek-Białas 
Forma zajęć: wykład/ćwiczenia 
Liczba godzin: 30 (15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń) 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin ustny  
Opis kursu: Celem zajęć jest pokazanie jakie metody i techniki badań ilościowych należy stosować do 
analizy wybranych problemów społecznych, które są przedmiotem interwencji w ramach pracy 
socjalnej. Omawiane zostanie planowanie (w tym dobór jednostek do badań) jak i sposoby realizacji 
ilościowego badania empirycznego w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecznej. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 
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Organizacja i animacja społeczności lokalnych 
Organization and Animation of Local Communities 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska 
Forma zajęć: wykład/ ćwiczenia 
Liczba godzin: 30 (15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń)  
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat pracy socjalnej ze środowiskiem. Tematyka 
kursu obejmuje kwestie współczesnych uwarunkowań dla kształtowania się i funkcjonowania 
społeczności lokalnych, pracy ze społecznością lokalną jako metody pracy socjalnej (i szczegółowych 
metod, technik i narzędzi pracy ze społecznością). Zaakcentowana zostanie problematyka pracy ze 
społecznością lokalną jako rodzaju komunikacji społecznej. Część zajęć będzie się odbywała w formie 
wizyt studyjnych w instytucjach i organizacjach wykorzystujących metodę pracy socjalnej ze 
środowiskiem. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Polityka społeczna - diagnoza i działanie 
Social Policy In Practice 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr Marcjanna Nóżka 
Forma zajęć: wykład  
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin pisemny  
Opis kursu: Celem kursu jest przekazanie wiedzy w zakresie aktualnego stanu polityki społecznej w 
Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną podstawowe zasady prowadzenia polityki 
społecznej, metody diagnozowania problemów społecznych i szczegółowe polityki w zakresie rynku 
pracy, mieszkalnictwa, ubóstwa, przestępczości i migracji. Zostaną ukazane podobieństwa i różnice w 
politykach społecznych prowadzonych w różnych krajach Unii Europejskiej i USA. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny  

Praca socjalna z zastosowaniem wideotreningu 
Video-Home Training In Social Work 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: mgr Beata Dąbrowska 
Forma zajęć: ćwiczenia 
Liczba godzin: 15  
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie 
Opis kursu: Wideotrening Komunikacji (WK) ma zastosowanie w pracy z rodzinami adopcyjnymi, 
zastępczymi, z dziećmi z problemami behawioralnymi i społecznymi oraz w pracy w instytucjach 
pomocowych (domy pomocy społecznej, domy dziecka). Na kursie zostaną przedstawione zasady i 
rozwój metody WK oraz ćwiczenia w zastosowaniu WK z sytuacjach problemowych. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny  
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Projekt socjalny - dobre praktyki 
Social Project – Good Practice 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński 
Forma zajęć: ćwiczenia 
Liczba godzin: 15  
Liczba punktów ECTS: 2 
Forma zaliczenia: zaliczenie 
Opis kursu: celem kursu jest zapoznanie studentów z realizowanymi projektami środowiskowymi, 
których specyfika polega na włączaniu ponadlokalnych aspektów życia społecznego.   
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Prawo socjalne 
Social Welfare Law/Legal System 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr Janusz Karp, mgr Maciej Wróbel   
Forma zajęć: wykład/ ćwiczenia  
Liczba godzin: 30 (15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń)  
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia: egzamin 
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami polskiego prawa 
socjalnego istotnymi z perspektywy współczesnych problemów społecznych i pracy socjalnej.  
Typ przedmiotu: obligatoryjny  

Przygotowanie projektów edukacji społecznej – „Wokół eugeniki XX wieku”  
Preparation of social education projects  
Forma zajęć: projekt edukacyjny  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, mgr Olga Maciejewska 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 3 
Warunki wstępne: rozmowa z prowadzącymi kurs  
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs umożliwia zespołowe doświadczenie projektowania działań edukacyjnych 
skupionych wokół historii XX wiecznej eugeniki, która odcisnęła swoje piętno w przestrzeni 
symbolicznej i materialnej Krakowa. Szczegółowe tematy będące przedmiotem działań projektowych 
to zagłada pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie w 1942 roku, historia żydowskiego 
sierocińca w krakowskim getcie oraz niemieckiego obozu KL Płaszów.  

Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej 
Psychotherapy and Sociotherapy in Social Work 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński 
Forma zajęć: wykład 
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 2 
Forma zaliczenia: egzamin pisemny  
Opis kursu: Celem kursu jest: 1) zdefiniowanie głównych założeń wybranych szkół 
psychoterapeutycznych oraz podejść stosowanych w socjoterapii, 2) zwrócenie uwagi studentów na 
kluczową kompetencję terapeutów jaką jest tak zwana „wrażliwość teoretyczna”, która umożliwia 
dostosowywanie potencjalnych odniesień teoretycznych do potrzeb osób poszukujących pomocy; 3) 
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podkreślenie szczególnego znaczenia podejścia systemowego w pracy socjalnej z rodzinami oraz ze 
środowiskiem lokalnym. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Readings in Social Work 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Katarzyna Ornacka, dr Annamaria Orla-Bukowska 
Forma zajęć: ćwiczenia  
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Zajęcia mają charakter translatorium, którego celem jest zapoznanie studentów z 
wybranymi współczesnymi tekstami z zakresu pracy socjalnej. 
Typ przedmiotu: fakultet 

Realizacja projektów edukacji społecznej – „Wokół eugeniki XX wieku” 
Implementation of social education projects  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, mgr Olga Maciejewska 
Liczba godzin: 30 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zajęć: projekt edukacyjny  
Warunki wstępne: rozmowa z prowadzącymi kurs   
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: Kurs umożliwia zespołowe doświadczenie realizacji działań edukacyjnych skupionych 
wokół historii XX wiecznej eugeniki, która odcisnęła swoje piętno w przestrzeni symbolicznej i 
materialnej Krakowa. Szczegółowe tematy będące przedmiotem działań projektowych to zagłada 
pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie w 1942 roku, historia żydowskiego sierocińca w 
krakowskim getcie oraz niemieckiego obozu KL Płaszów. 

Seminarium magisterskie 
M.A. Seminar 
Semestr: I  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, prof. dr hab. Krzysztof 
Gorlach 
Forma zajęć: ćwiczenia   
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 5 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 
Opis kursu: kontynuacja prac nad przygotowaniem rozprawy magisterskiej  
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Statystyczna analiza danych 
Statistical Data Analysis 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr Szymon Czarnik 
Forma zajęć: wykład/ ćwiczenia  
Liczba godzin: 15  
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę  
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi w badaniach 
społecznych podstawowymi technikami analizy danych – tak opisowymi jak i służącymi do 
wnioskowania statystycznego. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i dzięki temu będzie można 
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w praktyce zastosować poznane techniki analizy danych do konkretnych przykładów. W tym celu 
studenci będą wykonywać analizy wybranych tematów w oparciu o publicznie dostępne bazy danych 
(np. PGSS czy Diagnoza Społeczna). 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Superwizja w pracy socjalnej 
Supervision In Social Work 
Semestr:  II  
Prowadzący/a: dr hab. Hubert Kaszyński, dr hab. Katarzyna Ornacka 
Forma zajęć: wykład/ćwiczenia 
Liczba godzin: 30 (15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczenia) 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: egzamin ustny   
Opis kursu: Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z problematyką 
superwizji wobec wybranych problemów społecznych, jak również zakresy (za)stosowania superwizji 
w pomocy społecznej i pracy socjalnej, czy elementy zarządzania superwizyjnego. W trakcie zajęć 
zostanie położony nacisk na praktyczne sposoby wykorzystania wiedzy w różnych kontekstach 
społecznych i sytuacjach problemowych. 
Typ przedmiotu: obligatoryjny. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej 
ICT in Social Work 
Semestr:  I  
Prowadzący/a: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, mgr Ewelina Warumzer 
Forma zajęć: konwersatorium/warsztaty   
Liczba godzin: 30  
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę (przygotowanie kampanii informacyjno-  komunikacyjnej) 
Opis kursu: Kurs ma na celu zapoznanie studentów z rozmaitymi strategiami komunikacyjnymi. W 
czasach coraz większego znaczenia nowoczesnych form komunikowania i informowania pojawiają się 
nowe kompetencje i możliwości docierania z przekazem do różnych środowisk i grup społecznych. 
Specyfika pracy socjalnej oraz sytuacja osób, do których kierowane są komunikaty oraz informacje 
wymaga szczególnej atencji i wrażliwości komunikacyjnej. W ramach zajęć zostaną przeprowadzone 
warsztaty polegające na ocenie polskich i zagranicznych interfejsów organizacji i instytucji pomocy 
społecznej. Zostanie także dokonana analiza wybranych kampanii międzynarodowych o charakterze 
społecznym. W trakcie zajęć uczestnikom zostaną przydzielone role i zadania zdobycia określonych 
informacji. Ocenie z punktu widzenia technik informacyjno-komunikacyjnych zostanie poddana nasza 
uczelnia. Student kończący kurs z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy socjalnej 
powinien po pierwsze znać strategie i techniki informacyjno-komunikacyjne. Po drugie słabe i mocne 
strony polskich i zagranicznych praktyk informowania i komunikowania w pracy socjalnej. Po trzecie 
umieć zaprojektować kampanię i stronę internetową dla instytucji związanej z pracą socjalną. Po 
czwarte, znać potrzeby i możliwości odbiorców korzystających z pomocy instytucji społecznych.  
Typ przedmiotu: obligatoryjny 

Wykład: Visiting Professor 
Lecture: Visiting Professor 
Semestr:  II  
Prowadzący/a:  
Profesorowie wizytujący IS UJ lub kurs do wyboru za zgodą promotora pracy magisterskiej 
Forma zajęć: wykład lub konwersatorium 
Liczba godzin: 15  
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Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia: zaliczenie   
Opis kursu: kurs ma poszerzać wiedzę specjalistyczną z zakresu współczesnej pracy socjalnej   
Typ przedmiotu: obligatoryjny 
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