ZASADY STUDIOWANIA
W INSTYTUCIE
SOCJOLOGII UJ
Praca socjalna
studia II stopnia
2019/2020

Uniwersytet Jagielloński

Spis treści
Praca socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim ................................................................................... 3
Dlaczego warto studiować pracę socjalną?......................................................................................... 3
Nasza oferta......................................................................................................................................... 4
Opis programu studiów ....................................................................................................................... 5
Profil absolwenta................................................................................................................................. 5
Program studiów ................................................................................................................................. 5
Kursy ................................................................................................................................................ 6
Kursy rekomendowane.................................................................................................................... 8
Proseminarium, seminarium i egzamin magisterski ....................................................................... 8
Lektorat ........................................................................................................................................... 8
Szkolenie BHK ...................................................................................................................................... 9

2

Praca socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim
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 Instytucie Socjologii UJ uzyskują uprawnienia wykonywania
zawodu pracownika socjalnego
posiadamy 30-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 oświatowowychowawczych, 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 (9 pkt 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.

4

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.
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.

Program studiów
Od roku akademickiego 2019/2020 oferta kursów w Instytucie Socjologii UJ publikowana będzie w:
1. Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/
Na stronie – w zakładce dedykowanej pracy socjalnej, przedstawiana będzie oferta kursów na
dany cykl akademicki, wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób
realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.)
2. Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/
Ewentualne korekty i ostateczna lista kursów do wyboru publikowana będzie we wrześniu
poprzedzającym rozpoczęcie danego roku akademickiego.
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Kursy
KURS
Antropologiczne i filozoficzne
podstawy pracy socjalnej
Praca socjalna w sferze
społecznych idei i działań
Wprowadzenie do pracy
socjalnej
Metodyka pracy socjalnej

Projekt socjalny wprowadzenie

Lektorat specjalistyczny
Socjologia - zagadnienia
podstawowe
Socjologia - zagadnienia
zaawansowane
Wykluczenie społeczne
Praca socjalna z osobami
uzależnionymi

Proseminarium

Praktyki i wizyty studyjne
Socjologia zaburzeń
psychicznych
Współczesne koncepcje pracy
socjalnej
Praca socjalna skoncentrowana
na rozwiązaniach
Praca socjalna oparta na
wartościach
Praca socjalna oparta na
dowodach naukowych
Pomoc społeczna w Polsce

Projekt socjalny - realizacja

PROWADZĄCY/A

TYP PRZEDMIOTU

SEMESTR

ECTS

prof. dr hab. Maria Flis

obowiązkowy

I

4

obowiązkowy

I

4

obowiązkowy

I

4

obowiązkowy

I

4

obowiązkowy

I

2

obowiązkowy

I i II

1

fakultatywny

I

3

fakultatywny

I

3

fakultatywny

I

2

fakultatywny

I

2

obowiązkowy

I i II

3+3

obowiązkowy

I i II

3+3

fakultatywny

II

2

obowiązkowy

II

3

obowiązkowy

II

2

obowiązkowy

II

2

obowiązkowy

II

2

obowiązkowy

II

3

obowiązkowy

II

2

dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ (koordynator)
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ
dr hab. Marcjanna Nóżka,
prof. UJ
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ,
dr Magdalena Ślusarczyk,
dr hab. Marcjanna Nóżka,
prof. UJ,
dr hab. Marta SmagaczPoziemska, prof. UJ
dr Daria Łucka
dr hab. Małgorzata BoguniaBorowska, prof. UJ
dr hab. Marcjanna Nóżka,
prof.UJ
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
(koordynator),
mgr Paweł Maczyński
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ,
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ,
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ,
dr hab. Marcjanna Nóżka,
prof. UJ
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
(koordynator),
mgr Beata Dąbrowska
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
(koordynator),
mgr Józefa Grodecka
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ
dr hab. Marcjanna Nóżka,
prof. UJ,
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Funkcjonowanie zespołów
wysokoefektywnych
Uliczna praca socjalna
(streetworking)
Ekonomia społeczna i
solidarnościowa
Resocjalizacja
Organizacja i animacja
społeczności lokalnych
Praca socjalna z zastosowaniem
wideotreningu
Ilościowe metody badań
empirycznych i statystyczna
analiza danych
Informacja i komunikowanie
w pracy socjalnej
Projekt socjalny - dobre
praktyki
Jakościowe metody badań
empirycznych w pracy socjalnej
Readings in Social Work

Seminarium magisterskie
Praktyki
Feministyczna praca socjalna
Animacja społeczna w
kontekście starzenia się
społeczeństwa
Psychoterapia i socjoterapia
w pracy socjalnej
Polityka społeczna - diagnoza
i działanie
Prawo socjalne

Superwizja w pracy socjalnej
Doradztwo zawodowe
Wykład – visiting professor

dr Magda Ślusarczyk,
dr hab. Marta SmagaczPoziemska, prof. UJ
dr hab. Marcjanna Nóżka,
prof. UJ,
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ
dr Agata Dziuban
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ (koordynator),
mgr Olga Maciejewska
dr hab. Marta SmagaczPoziemska, prof. UJ
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
(koordynator),
mgr Beata Dąbrowska
dr hab. Jolanta Perek-Białas,
prof. UJ
dr hab. Małgorzata BoguniaBorowska, prof. UJ
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ (koordynator)
dr Barbara Worek
dr Annamaria Orla-Bukowska,
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ
prof. dr hab. Krzysztof
Frysztacki,
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
prof. dr hab. Krystyna Slany
dr hab. J. Perek-Białas, prof.
UJ
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
(koordynator),
dr Andrzej Molenda
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ,
mgr Justyna Mańka
dr Janusz Karp,
mgr Marcin Wróbel
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ,
dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ
dr Magdalena Ślusarczyk
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
(koordynator)

obowiązkowy

II

2

fakultatywny

II

3

fakultatywny

II

3

fakultatywny

II

3

obowiązkowy

III

3

obowiązkowy

III

2

obowiązkowy

III

3

obowiązkowy

III

3

obowiązkowy

III

2

obowiązkowy

III

4

fakultatywny

III

3

obowiązkowy

III i IV

5+8

fakultatywny
obowiązkowy

III
IV

1
4

obowiązkowy

IV

3

obowiązkowy

IV

3

obowiązkowy

IV

3

obowiązkowy

IV

4

obowiązkowy

IV

3

obowiązkowy

IV

3

fakultatywny

IV

3
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Kursy rekomendowane
(fakultatywne, wspólne dla studentów/studentek pracy socjalnej i socjologii w IS UJ)
KURS
Dydaktyka nauczania Wiedzy o
Społeczeństwie
Dorastanie w partnerstwie
ERA-O
ERA-O II
Obóz badawczy: Nastolatek
w centrum – o sztuce pomagania
w przestrzeni działania
społecznego
Rodzicielstwo i dzieciństwo
w perspektywie socjologicznej
Translatorium socjologiczne
Religia w trosce o człowieka.
Religijne uwarunkowania
dobrostanu jednostki i wspólnoty
Kultura upamiętniania byłego
obozu pracy i koncentracyjnego
Plaszow w dialogach sieci
społecznych – 1
Kultura upamiętniania byłego
obozu pracy i koncentracyjnego
Plaszow w dialogach sieci
społecznych – 2

PROWADZĄCY/A

SEMESTR

ECTS

dr Magdalena Ślusarczyk

Kurs roczny

9

I

4

I i II
I i II

1
2

III

5

dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ
dr Magdalena Ślusarczyk
dr Magdalena Ślusarczyk
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ,
dr Magdalena Ślusarczyk
dr hab. Katarzyna Ornacka,
prof. UJ
dr Daria Łucka

I

4

II

4

prof. dr hab. Irena Borowik

I

3

dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ,
mgr Olga Maciejewska

I

4

dr hab. Hubert Kaszyński,
prof. UJ,
mgr Olga Maciejewska

II

4

Proseminarium, seminarium i egzamin magisterski
Studenci i studentki studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna na pierwszym roku mają
obowiązek uczęszczać i zaliczyć proseminarium, natomiast na drugim roku studiów seminarium
magisterskie.
Wartość punktowa proseminarium wynosi 6 ECTS (3+3), a seminarium magisterskiego 13 ECTS (5+8).
Uzyskanie tytułu magistra wiąże się z napisaniem i przedłożeniem pracy magisterskiej oraz ustnym
egzaminem magisterskim.

Lektorat
Studenci i studentki pierwszego roku studiów magisterskich zobowiązani są zrealizować 60 godzin
lektoratu oraz zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie minimum B2+ (5 ECTS). Organizacją
zajęć z języków obcych oraz organizacją egzaminów, jak również akceptacją certyfikatów
poświadczających znajomość języka obcego zajmuje się Jagiellońskie Centrum Językowe.
strona internetowa: www.jcj.uj.edu.pl
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Szkolenie BHK
Obowiązek szkolenia w zakresie BHP dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w
Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na
studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w
Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie
ostatnich pięciu lat.
Zapis ten jest jednoznaczny z tym, że nie zwalnia ze szkolenia BHP w UJ uczestnictwo w zajęciach na
innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie:
https://ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/dla-studentow-i-doktorantow
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