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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
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Nazwa kierunku:

Nauki o rodzinie
Forma studiów:

Profil kształcenia:

pierwszego stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Rok / semestr:
2/4

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

polski

Specjalność:

Forma zajęć:

wykłady

ćwiczenia

Wymiar zajęć:

30

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. prof. US Iwona Jazukiewicz

Prowadzący zajęcia:

dr hab. prof. US Iwona Jazukiewicz

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z możliwościami wspomagania osób i grup społecznych w możliwie pełnym
uczestnictwie w życiu społecznym.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Pedagogika społeczna".
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. zna charakterystykę pracy socjalnej jako nauki

K_W13

2. zna charakterystykę pracy socjalnej jako profesji

K_W18

S1A_W07,
S1A_W09,
S1A_W11,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

S1A_W02,
S1A_W07,
3. rozumie problemy socjalne, potrafi analizować ich przyczyny
i sposoby przeciwdziałania
Umiejętności

H1A_U04,
S1A_U02,
S1A_U06,

K_U04
K_U13

4. potrafi zaprojektować działanie o charakterze pomocowym

S1A_U05,
Kompetencje społeczne

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

H1A_K04,
S1A_K04,

K_K07

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Miejsce pracy socjalnej w systemie nauk o wychowaniu. Cele i funkcje pracy socjalnej

2

2. Specyfika pracy socjalnej: zawód czy powołanie?

2

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

2

4. Wymiary profesjonalizmu pracownika socjalnego

2

5. Znaczenie profesjonalnej refleksji w pracy socjalnej

2

6. Orientacje życiowe a orientacje wobec pracy socjalnej

4

7. Satysfakcja z pracy a wypalenie zawodowe pracowników socjalnych

4

8. Dylematy etyczne w pracy socjalnej

2

9. Umiejętności pracownika socjalnego

4

10. Projekt socjalny: założenia i konstruowanie

6

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Praca socjalna z rodziną

2

2. Praca socjalna z osobami osamotnionymi

2

3. Praca socjalna z osobami starszymi

2

4. Praca socjalna z więźniami

2

5. Praca socjalna z osobą uzależnioną

2

6. Praca socjalna z osobami w kryzysie

2

7. Publiczna opieka społeczna

2

8. Kolokwium

1

Metody kształcenia

wykład informacyjny
praca w grupach
opracowanie projektu
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* kolokwium

1,2,

* egzamin pisemny

1,2,3,5,

* projekt

3,4,

Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie z oceną na podstawie obecności, pracy grupowej i kolokwium.
Formą zaliczenia wykładów jest pisemny egzamin obejmujący wiedzę z wykładów.
Ocenę końcową dla całego przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z
egzaminu + 1/3 oceny z zaliczenia (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst;
3,25-3,74 = dst plus; 3,75-4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb)

Literatura podstawowa
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Literatura uzupełniająca
Bajcar B. i in. (2011): Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną.
Fengler J. (2001): Pomaganie męczy.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w konsultacjach

8

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

3

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

24

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

