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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny

Nazwa kierunku: praca socjalna

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki socjologiczne 98%

Filozofia 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Program kształcenia na kierunku praca socjalna oferowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
osadzony jest kontekście teorii, badań oraz praktyk podejmowanych z perspektywy socjologicznej. Przyjęcie tej specyficznej
orientacji  umożliwia  szeroką  i  wielowymiarową  analizę  życia  społecznego,  która  obejmuje  zarówno  definiowanie
zróżnicowanych  zakłóceń  w  jego  funkcjonowaniu,  jak  również  pozwala  na  dostrzeganie  i  aktywizowanie  rozwojowych
potencjałów  tkwiących  w  jednostkach,  grupach  i  środowiskach  społecznych.  Socjologiczna  refleksja  w  pracy  socjalnej
wzmacnia  krytyczne  analizowanie  zjawisk  społecznych  oraz  sprzyja  dążeniu  do  otwartej  i  holistycznej  prakseologii.
 
Program składa się z dwóch modułów teorii pracy socjalnej. Pierwszy dyskutuje zagadnienia ogólne problemów społecznych
powiązanych z ich historycznymi uwarunkowaniami oraz próbami poszukiwania rozwiązań w ramach polityki społecznej.
Drugi  dotyczy analizy mechanizmów wykluczenia społecznego oraz teoretycznych podstaw dla zróżnicowanych działań
zmierzających do jego ograniczania. Kolejne trzy moduły obejmują zagadnienia zogniskowane na: 1) prawnych podstawach
pomocy  społecznej,  2)  badaniach  naukowych  w  pracy  socjalnej  oraz  3)  metodyce  pracy  socjalnej,  ze  szczególnym
uwzględnieniem podstawowych specjalizacji badawczych i aplikacyjnych. Następne dwa moduły – ściśle powiązane ze sobą –
skupione  są  na  badawczych  i  aplikacyjnych  podstawach  pracy  socjalnej.  Obejmują  one  przedmioty  seminaryjne  i
fakultatywne oraz te zorientowane na analizowanie przykładów możliwych praktyk zawodowych w pracy socjalnej. Program
uzupełnia lektorat oraz kursy dodatkowe, między innymi bieżąca ewaluacja programu studiów.
 
W programie  kształcenia  przewidziano  60  godzin  wizyt  studyjnych,  180  godzin  praktyk  zawodowych  oraz  30  godzin
superwizji  grupowej –  co stanowi możliwość aplikacji  teoretycznej  wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności
praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny.
 
Absolwent kończąc studia uzyskuje – zgodnie z polskimi regulacjami w tym zakresie – prawo do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego.
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Koncepcja kształcenia

Program studiów na kierunku praca socjalna na Wydziale Filozoficznym został utworzony w sposób gwarantujący zgodność z
misją i strategią Uniwersytetu Jagiellońskiego. W myśl misji Uniwersytetu podstawowym zadaniem kształcenia na kierunku
jest  tworzenie  warunków sprzyjających przekazywaniu  wiedzy,  rozwojowi,  wychowaniu  i  pracy  naukowej.  Podstawową
zasadą nauczania będzie rozbudzanie indywidualnej i społecznej aktywności, ukazywanie twórczej myśli badawczej oraz
rozwijanie  zdolności  implementacji  wiedzy  i  osiąganych  wyników.  Studenci  będą  przygotowywani  do  samodzielnego
rozwiązywania problemów, jakie wiążą się ze społeczną i zawodową aktywnością, a w tym realizacją działań pomocowych.
Kształcenie realizowane będzie zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w poszanowaniu praw i godności człowieka oraz
odpowiedzialności  za  losy  społeczeństwa.  Program  kształcenia  powstaje  również  w  ścisłym  związku  z  badaniami
prowadzonymi  w  jednostce.  Program  jest  kontynuacją  studiów  prowadzonych  od  ćwierć  wieku  w  UJ,  posiadających
wyjątkową w skali całego kraju tożsamość, tradycje i zasoby osobowe, rzeczowe i organizacyjne.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest "szerokie" osadzenie w przestrzeni  pracy socjalnej,  które zapewni absolwentom kierunku praca
socjalna możliwość profesjonalnej realizacji ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z pomocą
i polityką społeczną. Absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami w zakresie wieloaspektowego funkcjonowania
systemu pomocy społecznej.  Zostanie wyposażony w wiedzę metodologiczną,  prawną,  psychologiczną,  pedagogiczną i
socjologiczną, która jest niezbędna do poznania i zrozumienia człowieka, jego relacji ze środowiskiem, a także procesów
społecznych i mechanizmów mających wpływ na działalność służb społecznych. Zdobędzie również umiejętności ułatwiające
realizację zadań pracownika socjalnego oraz kompetencje społeczne do zrozumienia podmiotów znajdujących się w bardzo
trudnej sytuacji życiowej.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Zaproponowany profil kształcenia został dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, systemowych zmian
wprowadzanych na polu pomocy społecznej oraz wyzwań cywilizacyjnych, którym muszą sprostać osoby chcące
profesjonalnie pomagać. Pozwala wyposażyć studenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do
pracy z osobami w sytuacji wymagającej pomocy. Zakłada interdyscyplinarność, wieloaspektowość oraz holistyczne
podejście do rozumienia człowieka w różnych obszarach jego życia.
 
Współczesny rynek pracy wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania zjawisk i procesów
społecznych, rozwiązywania problemów związanych z aktywnością społeczną i zawodową, w tym realizacją działań
pomocowych. Istotne znaczenie mają umiejętności w zakresie analizy i syntezy wielowymiarowych procesów zachodzących
w społecznej przestrzeni profesjonalistów oraz kompetencje społeczne do pracy w zespołach interdyscyplinarnych czy
analizy i interpretacji dowodów naukowych. Te elementy mają swoje odzwierciedlenie w pełnionych rolach zawodowych
pracownika socjalnego, w tym animatora społeczności lokalnej.
 
Posiada wiedzę i umiejętności, a także zdobyte w trakcie studiów doświadczenie umożliwiają absolwentom podejmowanie
działań o charakterze pomocowym, promocyjnym, ekukacyjnym, doradczym oraz menadżerskim w różnych sektorach
gospodarki - prywatnym, samorządowyn (z uwzględnieniem sektora pozarządowego).
 
Studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, instytucjach rynku pracy, domach pomocy społecznej,
ośrodkach terapii uzależnień, placówkach integracyjnych i reintegracyjnych. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w
obserwatoriach lokalnej i regionalnej polityki społecznej, firmach socjalnych, a w ramach własnej działalności gospodarczej
mogą oferować na rynku usługi w zakresie prowadzenia analiz procesów zjawisk społecznych w terenie, wsparcia i rozwoju
osobistego oraz świadczenia e-pracy socjalnej.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Opracowane na kierunku praca socjalna efekty kształcenia odnoszą się do:
 

 wiedzy ogólnej, 
    wiedzy specjalistycznej,
 umiejętności wielowymiarowej analizy rzeczywistości społecznej, 
    zaawansowanych kompetencji profesjonalnych, które stanowią odpowiedź na potrzeby podmiotów otoczenia

społecznego i gospodarczego.
 
Poza ściśle zdefiniowanymi efektami kształcenia, studia na kierunku praca socjalna skupione są na rozwijaniu kompetencji
społecznych w zakresie tworzenia międzygrupowych sieci współpracy, pracy w zespołach wysokoefektywnych, komunikacji
na poziomie mikro-, mezo- i makrootoczenia; a także rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i ewaluacji. Istotnym
uzupełnieniem jest budowanie warsztatu metodologicznego badacza „uczącego się przez doświadczenie”. Duży nacisk w
trakcie studiów położony jest na działania podejmowane w praktyce bezpośredniej z różnymi kategoriami podmiotów pracy
socjalnej oraz superwizję rozwoju indywidualnego studentów na każdym etapie realizacji praktyk zawodowych.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań w Instytucie Socjologii UJ to:

socjologiczne aspekty problemów społecznych: praca socjalna i kierunki jej rozwoju, miasto oraz jego problemy,
socjologia przestrzeni: przestrzenie wykluczone i obszary społecznej marginalizacji, „nowe" przestrzenie życiowe w
miastach i obszarach zurbanizowanych, procesy tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich,
socjologia edukacji i zagadnienia nierównosci i wykluczenia w kontekście edukacyjnym,
socjologia dzieciństwa i rodziny: badania i terapia traumy wczesnodziecięcej,
socjologia zdrowia i choroby w odniesieniu do pracy socjalnej,
praca socjalna a polityka dostępnosci- perspektywa socjologiczna,
socjologiczny kontekst  zmian demograficznych,  wyzwania zwiazane ze zmianą struktury demograficznej  i  starzenia
się społeczeństw,
mobilność i migracje oraz tworzenie się wielokulturowych społeczeństw; cyfryzacja i jej zastosowanie w pracy
socjalnej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wymiary aplikacyjne prowadzonych badań : wypracowanie innowacyjnych metod promocji  zdrowia psychicznego, które
odwołują się do bezpośredniego i pośredniego (literatura, filmy dokumentalne) kontaktu z osobami chorującymi psychicznie;
diagnoza kapitału zdrowotnego dzieci i młodzieży wraz z konstruowaniem strategii jego wzmacniania, analiza związków
między bezrobociem i przestępczością oraz polityka karania sprawców przestępstw; badania związków, między traumą
wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia oraz wypracowanie
metod umacniania dzieci i młodzieży, odwołując się do koncepcji potencjałów rozwojowych; analiza ścieżek zawodowych
pracowników  socjalnych  jako  fundament  budowania  tożsamości  zawodowej  w  profesji;  wypracowanie  mechanizmów
powstawania  i  reprodukowania  miejskich  zbiorowości  terytorialnych na poziomie  osiedla,  identyfikacja  (  w ramach osiedli)
praktyk społecznych, przez które ujawniają się (manifestują) napięcia i różnice społeczne oraz identyfikacja różnic i granic w
procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich, analiza nierówności społecznych w kontekście edukacji, praca z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy wspieranie grup społecznych zagrożonych marginalizacją jak np.
migranci czy uchodźcy, budowanie strategii wsparcia/opieki osób starszych i ich aktywizacja, uwzględnienie i wykorzystanie
nowych technologii w pracy socjalnej.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Sale wykładowe w Instytucie Socjologii wyposażone są w sprzęt audiowizualny (komputer, rzutnik, ekran). Ponadto Instytut
dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi pracowniami komputerowymi, specjalistyczną pracownią fokusową. Dostępny jest
także bogaty i urozmaicony księgozbiór.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0923

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Realizacja programu opiera się na tradycyjnych metodach dydaktycznych (przede wszystkim: wykłady, ćwiczenia,
warsztaty), jak również podejściach specyficznych dla kształcenia na kierunku praca socjalna. Są to: 

Obozy metodyczne, umożliwiające nabywanie kompetencji w stosowaniu podstawowych metod pracy socjalnej :
indywidualnej, rodzinnej, grupowej, środowiskowej, oraz w formie projektu socjalnego.
Superwizja pracy socjalnej, obejmująca praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów,
Włączanie w proces dydaktyczny osób doświadczonych - o specyficznych potrzebach rozwojowych.
Kursy tworzone na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez studnetów, realizowane w formie kursów otwartych,
współprojektowanych przez studentów pod opieką naukową i dydaktyczną nauczyciela akademickiego.
Ciągła ewaluacja procesu realizacji programu w formie kursów, które są dedykowane tej kwestii.
Stymulowanie i rozwój samokształceniowych, naukowych grup studenckich komplementarnych wobec programu
kształcenia. 

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 114

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 6

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 24

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 6

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 2

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1265

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Na I roku studiów student odbywa wizyty studyjne w wymiarze 60 godzin. Student pod opieką koordynatora wizyt studyjnych
rozpoznaje specyfikę działań w zakresie pośredniej i bezpośredniej pracy socjalnej w wybranych placówkach pomocowych, w
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których prowadzona jest aktywność w polu pracy socjalnej.
Program studiów przewiduje również 180 godzin praktyk zawodowych, które student realizuje w ciągu dwóch lat trwania
studiów. Student dokonuje wyboru placówek w oparciu o swoje zainteresowania badawcze oraz aplikacyjne działając w
porozumieniu z koordynatorem ds. praktyk z ramienia Uczelni. Terminy realizacji praktyk ustala natomiast z opiekunem
praktyk ze strony placówki. Student prowadzi dokumentację z praktyk określona z koordynatorem ds. praktyk z ramienia
Uczelni oraz uzgodnioną z opiekunem praktyk ze strony placówki.  Rozliczenie wszystkich godzin jest warunkiem uzyskania
absolutorium.
 

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze co najmniej 120 punktów ECTS, w tym 24 ECTS z kursów
fakultatywnyh, przygotowanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

PSO_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu - fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi, różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej
działalności

P7U_W

PSO_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między
nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu
wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o
profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności
zawodowej związanej z ich kierunkiem

P7U_W

PSO_K2_W03

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, podstawowe
zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

P7S_WK

PSO_K2_W04
Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami oraz
różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczne konteksty prowadzonej
działalności

P7U_W

PSO_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w
przypadku studiów o profilu praktycznym

P7S_WG

PSO_K2_W06
Absolwent zna i rozumie również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności
zawodowej związanej z ich kierunkiem, główne tendencje rozwojowe dyscyplin
naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów –
w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

P7S_WG

PSO_K2_W07

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych
form przedsiębiorczości

P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

PSO_K2_U01 Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
(polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii pracy socjalnej P7S_UW, P7U_U

PSO_K2_U02
Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i
przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować
własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

P7S_UW

PSO_K2_U03
Absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych oraz formułować własne hipotezy na ten temat oraz stawiać hipotezy
badawcze i je weryfikować

P7S_UW, P7U_U
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Kod Treść PRK

PSO_K2_U04
Absolwent potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące
zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych
metod i narzędzi pracy socjalnej

P7S_UW

PSO_K2_U05 Absolwent potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów P7S_UW

PSO_K2_U06 Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy P7S_UW

PSO_K2_U07 Absolwent potrafi proponować działania ukierunkowane na rozwiązywanie
konkretnych problemów społecznych i przeprowadzenie rozstrzygnięć w tym zakresie

P7S_UW,
P7S_UO

PSO_K2_U08
Absolwent potrafi zrozumieć i zanalizować zjawiska społeczne w oparciu o
pogłębioną, teoretyczną ocenę tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody
badawczej

P7S_UW,
P7S_UO

PSO_K2_U09
Absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych

P7S_UW

PSO_K2_U10
Absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku obcym z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru
nauk społecznych

P7S_UK, P7S_UO

PSO_K2_U11
Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

PSO_K2_K01
Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich
umiejętności społecznych i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i
metod; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

P7S_KK

PSO_K2_K02
Absolwent potrafi pracować w zespole przyjmując różne role; tworzyć międzygrupowe
sieci współpracy; komunikować się na poziomie mikro-, mezo- i makrootoczenia
wykorzystując różne kanały komunikacyjne

P7S_KK, P7U_K

PSO_K2_K03
Absolwent potrafi planować działania w szeroko rozumianym obszarze pomocowym,
a w tym określać ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować wskaźniki
skuteczności

P7S_KK

PSO_K2_K04 Absolwent potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z obszarem
pomocowym, a w tym realizacją pracy socjalnej. P7S_KK

PSO_K2_K05 Absolwent potrafi zaangażować się w przygotowanie i realizację projektów
społecznych oraz przewidzieć wielokierunkowe konsekwencje swojej działalności P7S_KK, P7S_KR

PSO_K2_K06 Absolwent potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny P7S_KK, P7S_KR

PSO_K2_K07
Absolwent potrafi działać w sposób przedsiębiorczy w obszarach działań
promocyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych, pomocowych oraz
menadżerskich

P7S_KK, P7S_KO
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Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia filantropii i pomocy społecznej 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Wprowadzenie do pracy socjalnej 15 2,0 egzamin O

Socjologia problemów społecznych 15 2,0 egzamin O

Polityka społeczna 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Prawa człowieka 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Ilościowe metody badań w pracy socjalnej 30 3,0 egzamin O

Metody jakościowe w pracy socjalnej 30 4,0 egzamin O

Proseminarium 15 2,0 zaliczenie O

Wizyty studyjne 30 2,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Ewaluacja procesu kształcenia 1 5 - - O

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Wideotrening komunikacji 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja a nierówności społeczne 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Lektorat z języka obcego O

Student realizuje jeden przedmiot

English for Social Work B2+ 30 - zaliczenie na
ocenę F

English for Social Work C1+ 30 - zaliczenie na
ocenę F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ewaluacja procesu kształcenia 1 5 1,0 zaliczenie O

Współczesne koncepcje pracy socjalnej 15 3,0 egzamin O

Problemy społeczeństwa globalnego 15 2,0 egzamin O

Wprowadzenie do pomocy społecznej 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zagadnienia prawne pomocy społecznej 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Metodyka pracy socjalnej 30 3,0 egzamin O

Obóz metodyczny 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Proseminarium 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Wizyty studyjne 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Praktyki zawodowe 60 2,0 zaliczenie O

Zagadnienia feministyczne w aktywności pomocowej 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Praktyka pomocowa - perspektywa outreach 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Problemy społeczne - perspektywa socjologii wizualnej 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Lektorat z języka obcego O

Student realizuje jeden przedmiot

English for Social Work B2+ 30 4,0 egzamin F

English for Social Work C1+ 30 4,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Marginalizacja i włączanie społeczne 15 2,0 egzamin O

Psychoterapia i socjoterapia 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Promocja zdrowia społecznego 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Obóz metodyczny 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Praca socjalna - obszary specjalizacji 60 3,0 zaliczenie O

Funkcjonowanie zespołów zadaniowych 15 1,0 zaliczenie O

Ewaluacja w pracy socjalnej 15 1,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium magisterskie 30 5,0 zaliczenie O

Praktyki zawodowe 60 2,0 zaliczenie O

Reading in social work 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Ewaluacja procesu kształcenia 2 5 - - O



Plany studiów 13 / 144

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zdrowie psychiczne - perspektywa społeczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Starzejące się społeczeństwo - potrzeby i wyzwania 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Ekonomia społeczna - dobre praktyki 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ewaluacja procesu kształcenia 2 5 1,0 zaliczenie O

Społeczeństwo obywatelskie 15 3,0 egzamin O

Organizacja środowiska lokalnego 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Praca socjalna - obszary specjalizacji 60 3,0 egzamin O

Superwizja w pracy socjalnej 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Doradztwo zawodowe w pracy socjalnej 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium magisterskie 30 10,0 zaliczenie na
ocenę O

Praktyki zawodowe 60 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Edukacja skupiona na studencie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

PR w polityce dostępności 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Habitus a mobilość społeczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Historia filantropii i pomocy społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3c9bddd2.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest przedstawienie i przedyskutowanie głównych linii tradycji filantropii oraz interpretacja ich wpływu
na rodzącą się wyspecjalizowaną pomoc społeczną i pracę socjalną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi samodzielnie wyróżnić i zinterpretować
poszczególne zjawiska społeczne PSO_K2_U01 zaliczenie na ocenę
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do wykorzystania tak uzyskanej
wiedzy w odniesieniu do praktyki społecznej PSO_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

konsultacje 5

analiza problemu 5

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Splot zagadnień historycznych z analitycznie wyróżnianymi przejawami tzw.
trzeciego sektora społecznego w odniesieniu do problemów społeczno-socjalnych.
Podzielmy na sześć wątków:
1/ wykształcenie się szeroko rozumianej filantropii jako jako aksjologicznie
zakorzenionego sposobu myślenia o współżyciu społecznym
2/ kształtowanie się i utrwalanie dominujących norm oraz wzorów postępowania
3/ działające wspólnoty, zrzeszenia, instytucje
4/ "nowa" filantropia w związku z procesem industrializacji i urbanizacji
5/ nowe potrzeby profesjonalne w tym zakresie
6/ rysujące się trendy dotyczące przyszłości.

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę pisemne własne opracowanie
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Wprowadzenie do pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cd96290af590.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie celów, funkcji i głównych orientacji teoretycznych w pracy socjalnej

C2 Zrozumienie podstawowych zasad i metod realizowania pracy socjalnej

C3 Rozumienie procesu pomocowego i istoty jego profesjonalizacji

C4 Znajomość zasad prakseologii i twórczego działania w pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna definicję, cele, funkcje i zasady pracy socjalnej PSO_K2_W01 egzamin pisemny, esej

W2 Zna wybrane orientacje teoretyczne w pracy socjalnej
i metody działania

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02 egzamin pisemny

W3 Zna i rozumie podstawy prakseologii i zasady
twórczego działania w procesie pomocowym PSO_K2_W06 egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wyjaśnić istotę i zasady profesjonalizacji
procesu pomocowego

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06 egzamin pisemny, esej

U2 Potrafi wyjaśnić przyczyny powstawania uzależnienia
od pomocy społecznej i jego konsekwencje

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

egzamin pisemny

U3 Potrafi wskazać zróżnicowane sposoby realizacji
interwencji w obszarze pracy socjalnej

PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07 egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Gotów jest do poszukiwania wiedzy i efektywnych
sposobów działań pomocowych w obszarze pracy
socjalnej

PSO_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie eseju 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja, cele i funkcje pracy socjalnej W1, U1

2. Wybrane orientacje teoretyczne i profesjonalizacja pracy socjalnej. W1, W2, U1, U3

3. Praca socjalna w obszarze działań pomocowych. O pomocy i zasadach jej
udzielania. Czy od pomocy można się uzależnić? W1, U2, U3, K1
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4. Metody pracy socjalnej - przegląd wybranych interwencji w obszarze pracy
socjalnej W2, W3, U1, U3, K1

5. Prakseologia, innowacje i działania kreatywne w procesie pomocowym. Między
celem i efektem interwencji. W1, W3, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej
egzamin pisemny testowy (zaliczenie min. 60 % poprawnych
odpowiedzi) [zakres materiału: treści z wykładów i literatura
obowiązkowa]; esej na temat pracy socjalnej - o wielości znaczeń i
zastosowań (2 - 3 strony, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Socjologia problemów społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3ca408ab.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z podstawami teoretyczno-metodologicznymi socjologii problemów społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia "problemu społecznego" w socjologii PSO_K2_W01 egzamin ustny

W2 główne perspektywy teoretyczne w wyjaśnianiu
problemów społecznych PSO_K2_W02 egzamin ustny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 zróżnicować potoczne i naukowe pojęcie problemu
społecznego PSO_K2_U02 egzamin ustny

U2 stosować metodykę analizy problemów społecznych PSO_K2_U02 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia dyskusji na temat wybranych problemów
społecznych przy użyciu argumentów naukowych PSO_K2_K01 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

zapoznanie się z e-podręcznikiem 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojawienie się pojęcia "problemu społecznego " w pismach klasyków socjologii W1, W2

2. Problemy społeczne w teorii konfliktowej, funkcjonalnej i interakcjonistycznej W1, W2

3. Konstrukcjonizm społeczny jako teoria problemu społecznego W1, W2

4. Metodologia badania problemów społecznych W1, W2

5. Metodyka analizy wybranego problemu społecznego U1, U2

6. Badania empiryczne problemów społecznych w skali mikro, mezzo i makro U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Wypowiedź na zadany temat
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Polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cc03452ddb10.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat zasad, celów i uwarunkowań oraz diagnozowania w polityce społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia polityki społecznej PSO_K2_W01 zaliczenie ustne

W2 metodologię i empirię polityki społecznej PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02 zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 diagnozować zjawiska socjalne i posługiwać się
wskaźnikami PSO_K2_U03 zaliczenie ustne

U2 włączyć się w lokalną politykę społeczną PSO_K2_U04 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzasadnienia i przekonania o potrzebie badań
empirycznych z zakresu polityki społeczne PSO_K2_K02 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

zapoznanie się z e-podręcznikiem 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwój polityki społecznej i jej stan współczesny. Podstawowe pojęcia i koncepcje W1, W2, U1, U2

2. Planowanie w polityce społecznej. Współpraca interdyscyplinarna w obszarze
polityki społecznej. Ekonomia społeczna. W1, W2, U1, U2

3. Modele polityki społecznej i ich konsekwencje dla pomocy społecznej. Państwo
dobrobytu i jego demontaż. Od welfare do workfare. W1, W2, U1, U2

4. Programy aktywizacji w polityce społecznej w Polsce. Wybrane kwestie społeczne i
strategie polityczne. Sprawiedliwość społeczna jako cel polityki społecznej W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne Odpowiedzi na pytania.
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Prawa człowieka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cac67cf0ced5.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie słuchaczy z pojęciem wolności i praw człowieka jako systemem relacji pomiędzy władzą publiczną
a obywatelem.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu klasyfikacji praw człowieka oraz ich znaczenia normatywnego.

C3
Uświadomienie o istniejących procedurach egzekucji praw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz
w trybie skargi konstytucyjnej, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komitetem Praw
Człowieka ONZ.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu -
fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między
nimi, różnorodne, złożone uwarunkowania
prowadzonej działalności.

PSO_K2_W07 zaliczenie na ocenę

W2

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu –
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną
z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych
tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe
dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu
praktycznym – również zastosowania praktyczne tej
wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich
kierunkiem

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W07 zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu –
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną
z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych
tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe
dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu
praktycznym – również zastosowania praktyczne tej
wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich
kierunkiem.

PSO_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent potrafi prawidłowo interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne. PSO_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane
i metody analiz.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05 zaliczenie na ocenę

U3
Absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny
i przebieg procesów i zjawisk społecznych oraz
formułować własne hipotezy na ten temat oraz
stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować.

PSO_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz
doskonalenia swoich umiejętności społecznych
i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod; potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób.

PSO_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent potrafi pracować w zespole przyjmując
różne role; tworzyć międzygrupowe sieci współpracy;
komunikować się na poziomie mikro-, mezo-
i makrootoczenia wykorzystując różne kanały
komunikacyjne.

PSO_K2_K02 zaliczenie na ocenę

K3
Absolwent potrafi planować działania w szeroko
rozumianym obszarze pomocowym, a w tym określać
ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować
wskaźniki skuteczności.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06 zaliczenie na ocenę
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K4
Absolwent potrafi identyfikować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K5
Absolwent potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

analiza problemu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie praw człowieka W1, U1, K1

2. Generacje praw człowieka W2, U2, K2

3. normatywność praw człowieka a normy programowe polityki państwa W3, U3, K3, K5

4. Bezpośredni charakter stosowania praw człowieka K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę test 20 pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Ilościowe metody badań w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3caae489.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie z ilościowymi metodami badań w pracy socjalnej (badania sondażowe, techniki badań, wady i zalety)
C2

C2 nauczenie podstaw statystycznej analizy danych z zakresu pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 28 / 144

W1

wybrane metody i techniki badań społecznych oraz
wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu
rozwiązania problemów społecznych, wie jak
zaplanować i zrealizować ilościowe badanie
empiryczne w celu rozpoznania problemu

PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06 egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej,
teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem
odpowiedniej metody badawczej i analizy
statystycznej

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09

egzamin ustny, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do współpracy w grupie zadaniowej oraz potrafi
terminowo realizować zadania i prace przekazywane
w czasie zajęć

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie raportu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do ćwiczeń 5

analiza badań i sprawozdań 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przygotowywanie projektu badań ilościowych do wybranego tematu z zakresu
pracy socjalnej. Określenie celu, pytań badawczych. W1, U1, K1

2. Przegląd danych zastanych i wykorzystanie informacji w projektowaniu badania
ilościowego w pracy socjalnej. Ocena źródeł danych – analiza, braki. W1, U1, K1
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3. Analiza zmian zjawiska – wykorzystanie danych zastanych (indeksy). W1, U1, K1

4. Dobór próby w ilościowych metodach badań empirycznych w pracy socjalnej. W1, U1, K1

5. Ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań ilościowych metod
badań w pracy socjalnej (ryzyka badawcze, kwestie etyki). W1, U1, K1

6. Analiza jednej zmiennej. Miary tendencji centralnej i miary rozproszenia,
asymetria rozkładu W1, U1, K1

7. Analizy statystyczne z badań ilościowych - przykłady. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny odpowiedzi poprawne na pytania prowadzącego

ćwiczenia projekt
Zaliczenia (na ocenę) na podstawie aktywności i obecności oraz dwóch
projektów. Jeden projekt dot. badania ilościowego, drugi dot. analiz
statystycznych do danych z badania tematycznie powiązanego z
kierunkiem studiów
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Metody jakościowe w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.1588755328.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodami badań jakościowych i możliwościami ich wykorzystania w pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawy teoretyczne badań
jakościowych

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W06 projekt
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W2 Student zna różne rodzaje technik badań jakościowych
i cele ich stosowania

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W05 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zaprojektować, przeprowadzić badania
jakościowe

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U08 projekt

U2 Student potrafi zanalizować wyniki badań
jakościowych

PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09 projekt

U3 Student potrafi przygotować raport z badań
i prezentację wyników badań

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnej organizacji pracy,
współpracy w zespole i efektywnej komunikacji

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań empirycznych 40

analiza i przygotowanie danych 20

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Co badać? Konceptualizacja badania jakościowego W1, W2, U1, K1

2. Obserwacja w badaniach jakościowych W2, U1, K1

3. Wywiady pogłębione w badaniach jakościowych W2, U1, K1

4. Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach jakościowych W2, U1, K1

5. Analiza wyników badań jakościowych, raport i prezentacja wyników badań W2, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt Przygotowanie raportu z badań

ćwiczenia projekt Przygotowanie prezentacji wyników badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Proseminarium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.5ca756970038b.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Formowanie i wspieranie rozwoju indywidualnych zainteresowań teoretycznych, badawczych oraz aplikacyjnych
studenta.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 współczesne teorie pracy socjalnej PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować badanie uwzględniając uwarunkowania
teoretyczne oraz aplikacyjne pracy socjalnej

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U07 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kreatywnego uzupełnienia wiedzy z zakresu teorii,
badań i praktyki pracy socjalnej.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium 15

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium 15

analiza badań i sprawozdań 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 35 / 144

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współczesne teorie pracy socjalnej. W1

2. Specyfika badań w obszarze pracy socjalnej. U1

3. Źródła wiedzy z zakresu teorii, badań oraz praktyki pracy socjalnej. K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

proseminarium projekt obecność

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

proseminarium projekt obecność



Sylabusy 36 / 144

Wizyty studyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.1588758117.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności
praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 strukturę i organizacje systemu pomocy społecznej
w Polsce na podstawie wybranych instytucji

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 pracować w zespole w danej instytucji, organizacji lub
firmie PSO_K2_U06 zaliczenie na ocenę,

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich
umiejętności społecznych i zawodowych

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 15

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

konsultacje 15

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Realizowanie wizyt studyjnych w 16 wybranych instytucjach W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wizyty studyjne, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport, zaliczenie

Na pierwszym roku studiów w pierwszym semestrze student odbywa
wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin. Student pod opieką koordynatora
placówki podejmuje działania w zakresie pośredniej i bezpośredniej pracy
socjalnej. W kontakcie z osobą podopieczną nabywa/rozwija kompetencje
profesjonalne. Miejsca realizacji tych wizyt są dostosowane do podmiotów
pracy socjalnej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) i ustalane przez
koordynatora. Warunkiem zaliczenia jest realizacja wszystkich wizyt oraz
napisanie sprawozdań z każdej wizyty studyjnej.

Semestr 2

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę,
raport

Na pierwszym roku studiów w drugim semestrze student odbywa
wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin. Student pod opieką
koordynatora placówki podejmuje działania w zakresie pośredniej i
bezpośredniej pracy socjalnej. W kontakcie z osobą podopieczną
nabywa/rozwija kompetencje profesjonalne. Miejsca realizacji tych
wizyt są dostosowane do podmiotów pracy socjalnej (zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej) i ustalane przez koordynatora.
Warunkiem zaliczenia jest realizacja wszystkich wizyt oraz napisanie
sprawozdań z każdej wizyty studyjnej.
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Ewaluacja procesu kształcenia 1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.61a0c3cb4074b.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Identyfikacja potrzeb edukacyjnych w zakresie pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznawać oraz nazywać własne potrzeby
edukacyjne w zakresie pracy socjalnej.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 projektowania i podejmowana zindywidualizowanych
aktywności edukacyjnych.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
5

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Bieżąca ewaluacja procesu kształcenia, w tym autoewaluacja. U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty uczestniczenie w dyskusji

Semestr 2

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja uczestniczenie w dyskusji
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Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3cba3e6f.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z założeniami pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz ćwiczenia tego
podejścia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 założenia podejścia skoncentrowanego
na rozwiązaniach PSO_K2_W01 zaliczenie ustne



Sylabusy 43 / 144

W2 różnice pomiędzy rozwiązywaniem problemów
i budowaniem rozwiązań PSO_K2_W01 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować różne rodzaje pytań PSR w  pracy z różnymi
typami klientów PSO_K2_U06 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzasadnia potrzebę stosowania podejścia bazującego
na mocnych stronach klienta PSO_K2_K01 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

wykonanie ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
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

W1, W2, U1

2.
Wiedza i niewiedza: perspektywa epistemologiczna
Założenia krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Procedury budowania rozwiązań

W2, U1

3.

Rozpoczynania spotkania
Główne narzędzia pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach
Informacje skierowane do klienta i informacje zwrotne
Praca zespołu reflektującego
Zakończenie spotkania

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, inscenizacja, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Znajomość podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
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Wideotrening komunikacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3cc10745.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wideotreningu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 komunikację podstawową (Basic Communication)
używaną w WK PSO_K2_W01 kazus

W2 plan pracy z rodziną przy użyciu WK PSO_K2_W01 kazus
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować komunikaty rodzic-dziecko PSO_K2_U01 kazus

U2 potrafi przygotować materiał filmowy i kompilację
kilku filmów PSO_K2_U01 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzasadnia potrzebę wykorzystywania wiedzy z zakresu
WK w pracy z rodziną wieloproblemową PSO_K2_K06 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

wykonanie ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe założenia teorii komunikacji interpersonalnej i matrycy komunikacji
podstawowej Colwyna Trevarthena. Procedura wideofilmowania. W1, W2, U1

2. Etapy treningu przy użyciu wideofilmowania. Rola rodziców, trenera i superwizora U1, U2

3. Plan pracy z rodziną. Kierunki rozwoju wideotreningu komunikacji. W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Omawianie materiału filmowego na podstawie zasad komunikacji podstawowej., ćwiczenia przedmiotowe, analiza
przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium kazus Prezentacja i omówienie przypadku.
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Edukacja a nierówności społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cdd5fb2839c3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie kluczowych koncepcji teoretycznych dotyczących zagadnienia nierówności w edukacji.

C2 Analiza jawnych i ukrytych funkcji edukacji w różnych kontekstach teoretycznych i ich wpływ na poziom
nierówności społecznych.

C3 Analiza zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie na systemy edukacyjne.

C4 Analiza działań ukierunkowanych na walkę z nierównościami - założenia i skutki zmian oświatowych oraz
aktywności aktorów społecznych na poziomie makro, mezo i mikro.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna i rozróżnia różne podejścia teoretyczne
do zagadnienia nierówności w dostępie do edukacji
oraz wpływu funkcjonowania systemów oświatowych
na stratyfikację społeczną.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
na podstawowym poziomie zidentyfikować czynniki
nierówności w edukacji, przeanalizować
funkcjonowanie systemu pod kątem jego ukrytych
funkcji oraz dysfunkcji i wskazać na ich konsekwencje.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05,
PSO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kompetencje społeczne: potrafi pracować w grupie,
skutecznie przekonuje do swoich racji, aktywnie
słucha.

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

analiza badań i sprawozdań 10

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Nieoczekiwane skutki dobrych chęci, czyli nierówności społeczne i selekcje
szkolne w kontekście systemów oświaty: koncepcje teoretyczne, wymiary,
wskaźniki, obszary

W1, U1, K1

2.
Analiza badań systemów oświatowych oraz rozwiązań przyjętych w różnych
systemach edukacji - nierówności w skali makro czyli w świetle
międzynarodowych badań oraz jak to wygląda w skali mikro,  czyli co komu
przypada w udziale – jak się ma edukacja do szans społecznych? 

W1, U1, K1
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3. Wymiary nierówności w edukacji: bieda, pochodzenie, kapitał – przypadek Polski W1, U1, K1

4. Nie tylko pochodzenie i pieniądze – inne obszary nierówności w edukacji (płeć,
niepełnosprawność, pochodzenie etniczny / migracyjne) W1, U1, K1

5.
„Nie jest łatwo wymyślić zmianę” Spojrzenie krytyczne i pomysły na zmiany w
edukacji - kontekst Polski, analiza reform oświaty oraz aktywności aktorów
społecznych (nauczyciele, rodzice, media) i projektowanie zmian.

W1, U1, K1

6. Społeczne tworzenie nierówności czy pedagogika na pomoc równości szans? W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja prezentacja grupowa, wykonanie zadań w toku zajęć
(mikroprojekty)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Możliwość pracy także z tekstami i danymi anglojęzycznymi.
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English for Social Work B2+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.623af07d630ea.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3 Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7 Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PSO_K2_W04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PSO_K2_W06 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4 streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
ze studiowanym kierunkiem

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej PSO_K2_U11 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe PSO_K2_U11 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11 przygotować się do procesu rekrutacji
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05 zaliczenie na ocenę

K2
wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4 wzięcia udziału w procesie rekrutacji
PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 5
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rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

przygotowanie do egzaminu 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień. W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

3.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.

formal letter, argumentative essay, discursive essay

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4
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6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

Social issues 
Methods of social work 
Addictions 
Working with dysfunctional families 
Refugees 
 Homelessness and unemployment 

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami. W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2. 
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English for Social Work C1+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.623af07d6cb9e.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3 Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7 Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PSO_K2_W04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PSO_K2_W06 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4
streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej PSO_K2_U11 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe PSO_K2_U11 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11 przygotować się do procesu rekrutacji
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05 zaliczenie na ocenę

K2
udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3 kontynuowania samokształcenia językowego PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K4
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji
PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do zajęć 5
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Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień. W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K4

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K4

3.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.

formal letter, argumentative essay, discursive essay

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5
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5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

Social issues 
Methods of social work 
Addictions 
Working with dysfunctional families 
Refugees 
 Homelessness and unemployment 

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami. W4, U6, K1, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego: znajomość zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości
na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz
uniwersyteckiego na poziomie C1.
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Współczesne koncepcje pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.5cd96292763c0.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czym jest teoria dla pracy socjalnej PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować założenia teorii PSO_K2_U06 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na temat przydatności teorii PSO_K2_K02 egzamin ustny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

zapoznanie się z e-podręcznikiem 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teoria w naukach społecznych a teoria w pracy socjalnej W1, U1, K1

2. Klasyfikacja koncepcji pracy socjalnej: poziom meta-teoretyczny i teoretyczny W1, U1, K1

3. Teorie pracy socjalnej z przypadkiem (przykład koncepcji behawioralnej) W1, U1, K1

4. Teorie pracy socjalnej z grupą (przykład koncepcji komunikacyjnych) W1, U1, K1

5. Teorie pracy socjalnej ze społecznością (koncepcje strukturalne i radykalne) W1, U1, K1

6. Koncepcje post-modernistyczne w pracy w pracy socjalnej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny przygotowanie i przedstawienie wypowiedzi na wybrany temat
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Problemy społeczeństwa globalnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cd77807.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Poznanie globalnych problemów w perspektywie zrównoważonego rozwoju (m.in.bieda, głód, zdrowie i jakość
życia, edukacja, rynek pracy, migracje, energia odnawialna i klimat, równość płci, pokój i sprawiedliwość, dostęp
do  wody i innych zasobów, nowe technologie)

C2 Praca socjalna w wymiarze międzynarodowym, transnarodowym i globalnym

C3 kwestie społeczne w perspektywie genderowej - migracje, rodziny transnarodowe, segmentacja runku pracy,
wielość rodzin, troska i opieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student rozumie współczesne problemy globalne,
potrafi wskazać ich przyczyny, przedstawić
wyjaśniania nierówności w perspektywie
diachronicznej

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W2 student rozumie role profesjonalne w wymiarze pracy
międzynarodowej i transnarodowej

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student potrafi wskazać i analizować globalne
nierówności; zna teorie i koncepcje ;potrafi korzystać
z baz danych, literatury aby przygotować raporty,
prezentacje, wystąpienia, zabierać głos w sprawach
ważnych dla funkcjonowania jednostek i grup, całych
społeczności

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykonywać profesjonalnie, zgodnie z kodeksem
etycznym pracę na rzecz poprawy dobrostanu grup
marginalizowanych i defaworyzowanych społecznie.
Potrafi inaugurować i angażować się ważne akcje
społeczne ,pomocnicze. Współpracować z różnymi
instytucjami dla wspólnego dobra . Ciągle rozwijać
swoje kompetencje, przekazywać innym swoją wiedzę
.Pracować nad stylami komunikowania się z innymi
potrzebującymi wsparcia

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

analiza badań i sprawozdań 15

analiza dokumentów programowych 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Współczesne problemy świata w perspektywie globalnej W1, W2, U1, K1

2. 2 Praca socjalna w wymiarze transnarodowym i międzynarodowym W1, U1, K1

3. 3.Problemy społeczne w perspektywie płci W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda
sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na wykładzie, czytanie literatury przedmiotu, aktywne
uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student /ka powinien/a znać podstwowe zagadnienia pracy socjalnej;kodeks etyczny pracownika socjalnego.Zajmując się
globalnymi problemami współczesnego świata kierujemy sie w stronę wiedzy i  wrażliwości  pracownika socjalnego , ktory
może dzięki swojej wyjątkowej pracy wpływć  na poprawę funkcjonowania życia ludzi, nie tylko  w wymiarze krajowym,
lokalnym czy idnywidualnym,ale także globalnym. Akcentujemy nowe role pracowników socjalnych zauważających nowe i
stare  problemy społeczne w perspektywie globalnej, zróżnicowania według wieku, płci, klasy społecznej, etniczności,
niepłełnosprawaności, orientacji seksualnej(imperatyw intersekcjonalności). Współczesny pracownik socjalny musi być
świadomy zarówno dokonanego postępu w zakresie pomocy, oraz nowych wyzwań (sprawy uchodźstwa, migracji
ekonomicznych, spraw dzieci i kobiet, dyskryminacji na różnym podłożu),jakimi  danymi może  posługiwać się, jakimi
metodami pracować, aby poprawiać współeczny świat.
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Wprowadzenie do pomocy społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cdd90fb.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z genezą pomocy społecznej w państwie.

C2 Przekazanie wiedzy na temat doktrynalnych podstaw państwa socjalnego i opiekuńczego jako źródła powstania
instytucji pomocy społecznej.

C3 Uświadomienie granic dla pomocy społecznej w ramach stosowania zasady sprawiedliwości społecznej i dobra
wspólnego jako fundamentów państwa prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna założenia funkcjonowania pomocy
społecznej.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 Absolwent zna instrumenty oddziaływania pomocy
społecznej dla ich adresatów.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3 Absolwent zna treść zasady subsydiarności jako
fundamentu pomocy społecznej.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4
Absolwent rozumie wartość prawną i społeczną
pomocy społecznej jako instytucji cennej
i akceptowalnej powszechnie.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu –
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne,
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
szczegółowej – właściwe dla programu studiów,
a w przypadku studiów o profilu praktycznym.

PSO_K2_W05 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W6 Absolwent jest w stanie powiązać pomoc społeczną
z naukami o państwie i prawie. PSO_K2_W06 zaliczenie ustne,

zaliczenie na ocenę

W7
Absolwent zna pojęcie szacunku dla człowieka
i obywatela w świetle zasady godności, którą
przestrzega się także poprzez pomoc społeczną.

PSO_K2_W07 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi prawidłowo interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii pracy
socjalnej.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane
i metody analiz.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3
Absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny
i przebieg procesów i zjawisk społecznych oraz
formułować własne hipotezy na ten temat oraz
stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować.

PSO_K2_U03 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4
Absolwent potrafi prognozować i modelować złożone
procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych
obszarów życia społecznego z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi pracy socjalnej.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U5
Absolwent potrafi sprawnie posługiwać się systemami
normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych
problemów.

PSO_K2_U05 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U6
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę
w różnych zakresach i formach, rozszerzoną
o krytyczną analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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U7
Absolwent potrafi proponować działania
ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych
problemów społecznych i przeprowadzenie
rozstrzygnięć w tym zakresie.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz
doskonalenia swoich umiejętności społecznych
i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod; potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent potrafi pracować w zespole przyjmując
różne role; tworzyć międzygrupowe sieci współpracy;
komunikować się na poziomie mikro-, mezo-
i makrootoczenia wykorzystując różne kanały
komunikacyjne.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K3
Absolwent potrafi identyfikować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K04 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K4
Absolwent potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K06 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 5

ćwiczenia 10

analiza problemu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie pomocy społecznej. W1, U1, K1

2. Instytucje prawne realizujące pomoc społeczną. W2, U2, U4, K4

3. Pomoc społeczna jako instytucja pojawiająca się w sytuacjach braku
samodzielności życiowej. W3, U3, U7, K2

4. Pomoc społeczna jako gwarancja szacunku dla godności człowieka. W4, K2

5. Gwarancje prawne realizowania pomocy społecznej. W5, U5, K4
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6. Pomoc społeczna jako idea nakazana prawodawcy ustrojowemu i ustawowemu. W6, U6

7. sprawiedliwość społeczna jako regulator przyznawania dóbr znajdującym się w
najgorszym położeniu społecznym. W7, K3

8. osoby z niepełnosprawnościami a pomoc społeczna. W7

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę test jednokrotnego wyboru.

ćwiczenia zaliczenie ustne rozmowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Zagadnienia prawne pomocy społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3ce44af5.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie słuchaczy z system źródeł prawa oraz gałęziami prawa.

C2 Zapoznanie słuchaczy z zakresem pojęcia zabezpieczenie społeczne jako działem administracji rządowej.

C3 Zapoznanie słuchaczy z fundamentalnymi aktami ustawodawczymi realizującymi politykę pomocy społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
fakty dotyczące nierówności o charakterze socjalnym,
teorie ich zapobiegania w życiu społecznym i metody
łagodzenia skutków tych nierówności.

PSO_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W2
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu -
fakty dotyczące sfer oddziaływania prawa w instytucje
pomocy społecznej.

PSO_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W3
Absolwent zna dylematy teoretyczno - prawne
dotyczące stosowania pomocy społecznej
we współczesnym państwie.

PSO_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W4
Absolwent zna argumenty za regulowaniem prawnie
instytucji pomocy społecznej w kontekście zasady
godności człowieka.

PSO_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W5 Absolwent jest przygotowany do analizy zmian
w przepisach prawa pomocy społecznej. PSO_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W6
Absolwent potrafi dokonywać subsumpcji przepisów
prawa pomocy społecznej w procesie wydawania
aktów stosowania prawa.

PSO_K2_W06 zaliczenie na ocenę

W7 absolwent zna strukturę instytucji świadczącej pomoc
społeczną. PSO_K2_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent widzi zależności pomiędzy kondycją
gospodarczą państwa a zakresem świadczeń pomocy
społecznej.

PSO_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2
Absolwent potrafi powiązać zastosowanie koncepcji
opiekuńczej funkcji państwa z efektami polityki
społecznej państwa.

PSO_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U3
Absolwent potrafi diagnozować problemy socjalne
obywateli w związku z genezą zjawisk gospodarczych,
ekonomicznych i demograficznych.

PSO_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U4
Absolwent potrafi przewidzieć na podstawie zjawisk
społecznych i prawnych dalsze fakty prawne
powiązane z stosowaniem prawa pomocy społecznej.

PSO_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U5
Absolwent rozumie znaczenie hierarchii prawa
i kompetencji organów władzy publicznej realizujących
politykę pomocy społecznej.

PSO_K2_U05 zaliczenie na ocenę

U6
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę
w porównaniu postulatów dotyczących zadań pomocy
społecznej a aktualnymi założeniami jej zakresu
w państwie.

PSO_K2_U06 zaliczenie na ocenę

U7 Absolwent potrafi formułować postulaty dla
normatywnego ujęcia przepisów pomocy społecznej. PSO_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U8
Absolwent potrafi zrozumieć i zanalizować zjawiska
społeczne w oparciu o pogłębioną, teoretyczną ocenę
tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody
badawczej.

PSO_K2_U08 zaliczenie na ocenę

U9
Absolwent potrafi napisać esej na temat prawnego
unormowania pomocy społecznej w Rzeczypospolitej
Polskiej.

PSO_K2_U09 zaliczenie na ocenę

U10
Absolwent potrafi przedstawić ustnie na wystąpieniu
publicznym poszczególne instytucje prawne prawa
pomocy społecznej.

PSO_K2_U10 zaliczenie na ocenę
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U11

Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwe dla
studiowanego kierunku studiów, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

PSO_K2_U11 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz
doskonalenia swoich umiejętności społecznych
i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod; potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób.

PSO_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent potrafi pracować w zespole przyjmując
różne role; tworzyć międzygrupowe sieci współpracy;
komunikować się na poziomie mikro-, mezo-
i makrootoczenia wykorzystując różne kanały
komunikacyjne.

PSO_K2_K02 zaliczenie na ocenę

K3
Absolwent potrafi planować działania w szeroko
rozumianym obszarze pomocowym, a w tym określać
ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować
wskaźniki skuteczności.

PSO_K2_K03 zaliczenie na ocenę

K4
Absolwent potrafi identyfikować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K5
Absolwent potrafi zaangażować się w przygotowanie
i realizację projektów społecznych oraz przewidzieć
wielokierunkowe konsekwencje swojej działalności.

PSO_K2_K05 zaliczenie na ocenę

K6
Absolwent potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K7
Absolwent potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
w obszarach działań promocyjnych, profilaktycznych,
edukacyjnych, doradczych, pomocowych oraz
menadżerskich.

PSO_K2_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 5

ćwiczenia 10

analiza aktów normatywnych 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Absolwent wie o nierównościach społecznych i wykluczeniu społecznym. W1, U1, U8, K1, K2, K4

2. Absolwent zna pojęcie zastosowania prawa jako regulatora stosunków
społecznych. W2, U2, K4

3. Absolwent zna poglądy teorii prawa za i przeciw stosowaniu pomocy społecznej. W3, U10, U11, U3, U7,
U9, K2, K3

4. Absolwent rozumie ideę praw człowieka jako podstawy pomocy społecznej. W4, U4, K5, K6

5. Absolwent zna reguły wykładni przepisów prawa. W5, U5, K7

6. Absolwent potrafi przygotować projekt decyzji administracyjnej jako stosowania
przepisów prawa pomocy społecznej. W6, U5, U6, K7

7. Absolwent potrafi zidentyfikować organ władzy publicznej, zakład administracyjny
właściwy do załatwienia sprawy z zakresu pomocy społecznej, W7, U5, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Test

ćwiczenia rozwiązanie kazusu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Metodyka pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.5cd96290d880d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z obszaru postępowania metodycznego [tworzenie planów pomocowych,
formułowanie celów działań i wskaźników skuteczności, zasad skutecznego działania w obszarze pomocowym]
oraz podstawowych metod, technik i modeli pracy socjalnej

C2 Zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia planów pomocowych: indywidualnych i programów pracy grupowej.

C3
Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej (identyfikacja kompetencji istotnych w zawodzie
pracownika socjalnego, diagnozowanie potrzeb i barier komunikacyjnych; podnoszenie umiejętności
interpersonalnych, rozwój osobisty)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie podstawowe metody pracy socjalnej
i techniki pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą PSO_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

W2 Zna i rozumie zasady i etapy postępowania
pomocowego PSO_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

W3 Rozumie potrzebę i przebieg diagnozy w procesie
pomocowym PSO_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi sformułować cele działań pomocowych
i wskaźniki skuteczności planowanych działań PSO_K2_U02

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

U2 potrafi tworzyć plany pomocowe i samodzielnie
realizuje scenariusz pracy grupowej PSO_K2_U07 projekt, zaliczenie,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student rozumie i postępuje zgodnie z zasadami
etycznymi, planując oraz realizując działania
pomocowe

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

K2 student jest gotowy wdrażać podstawowe zasady
działania metodycznego w pracy socjalnej

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

projekt, zaliczenie,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

warsztaty 15

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie projektu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zasady i elementy postępowania metodycznego W2, U1, U2, K2

2. Diagnozowanie, cele postępowania pomocowego i wskaźniki oddziaływania. W2, W3, U1, K1

3. Metody, techniki, narzędzia i modele pracy socjalnej z jednostką i grupą W1, K1

4. Teoria i praktyka tworzenia planów pomocowych W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, inscenizacja, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin w formie testu wiedzy, pytania zamknięte i otwarte,
analiza przypadku [zakres materiału: treści z wykładów i literatura
obowiązkowa]. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń [do egzaminu obowiązują treści wykładów oraz
literatura podana w sylabusie]. Uzyskanie 60 % punktów na teście.

warsztaty projekt, zaliczenie,
prezentacja

Obecność i aktywny udział w zajęciach (max 2 nieusprawiedliwione
nieobecności i udział w minimum 60 % wszystkich zajęć).
Opracowanie propozycji planów działania (indywidualnych i/lub
grupowych), konspektu pracy grupowej, przeprowadzenie zajęć wg
opracowanego konspektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy
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Obóz metodyczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.260.61a0c3ceae92d.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształtowanie i rozwój kompetencji w zakresie stosowania metod pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę metodycznego podejścia w pracy socjalnej. PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prowadzić działania zgodne z metodyką pracy
socjalnej.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U05 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 planowania działań zgodnie z metodyką pracy
socjalnej.

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04 raport

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

analiza badań i sprawozdań 15

analiza problemu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

wykonanie ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza specyfiki obszaru problemowego - perspektywa metodyki pracy socjalnej. W1

2. Praktyka metodycznego działania w wybranym obszarze problemowym. U1, K1

3. Ewaluacja metodycznego działania. K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport uczestniczenie w działaniach metodycznych oraz dyskusjach

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport uczestniczenie w działaniach metodycznych oraz dyskusjach
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2E0.5ca75698d298d.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności
praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 strukturę i organizację systemu pomocy społecznej
w Polsce na podstawie wybranej instytucji

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać rozwiązania w konkretnych sytuacjach
odnoszących się do praw i obowiązków pracowników
lub wskazać, jakie instytucję mogą w danych
przypadkach udzielić pomocy

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich
umiejętności społecznych i zawodowych

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Program studiów przewiduje również 180 godzin praktyk zawodowych, które
student realizuje w ciągu trzech semestrów (2-4). Terminy realizacji praktyk ustala
z koordynatorem ds. praktyk z ramienia Uczelni oraz z opiekunem praktyk ze
strony placówki. Rozliczenie wszystkich godzin praktyk jest warunkiem uzyskania
absolutorium.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

praktyki

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie Ostateczne zaliczenie godzin praktyk polega na realizacji 180 godzin
praktyk oraz przedstawienie raportu z odbytej praktyki.

Semestr 3

Metody nauczania:

praktyki, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie Ostateczne zaliczenie godzin praktyk polega na realizacji 180 godzin
praktyk oraz przedstawienie raportu z odbytej praktyki

Semestr 4

Metody nauczania:

praktyki, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie na ocenę Ostateczne zaliczenie godzin praktyk polega na realizacji 180 godzin
praktyk oraz przedstawienie raportu z odbytej praktyki.
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Zagadnienia feministyczne w aktywności pomocowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cf39169.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Cel1: Studenci i studentki zapoznają się z wkładem myśli feministycznej do szeroko definiowanej aktywności
pomocowej, bazując na przykładach empirycznych, w których realizowane są założenia feministyczne (np.
w pracy z kobietami doświadczającymi przemocy, w pracy z osobami LGBTQI, w pracy z osobami żyjącymi z HIV,
w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych).

C2
Cel2: Studenci i studentki poznają i zgłębią znaczenie takich pojęć i kategorii: podmiotowość i sprawczość
w aktywności pomocowej, humanitarianizm, relacje władzy w aktywnościach pomocowych, upodmiotowienie,
upozycjonowanie.

C3 Cel3: Studenci i studentki poznają ramy teorii intersekcjonalności i zgłębią jej zastosowanie w aktywnościach
pomocowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Pojęcia i kategorie z pole feministycznej perspektywy
na aktywność pomocową i teorii intersekcjonalności.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02,
PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2 Mechanizmy relacji władzy i hierarchizacji w polu
aktywności pomocowej.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3
Przykłady empiryczne obrazujące mechanizmy relacji
władzy i hierarchizacji, a także upodmiotowienia
i partycypacji w polu aktywności pomocowej.

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Samodzielnie analizować różne sytuacje w polu
pomocowym z perspektywy feministycznej.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2 Samodzielnie analizować różne sytuacje w polu
pomocowym z perspektywy teorii intersekcjonalności.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentów
w sposób jasny i wyrażania własnego stanowiska.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K2
Identyfikacji problemów i wyzwań z perspektywy
feministycznej w polu aktywności pomocowej
i poszukiwania rozwiązań tychże problemów.

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Feminizm a aktywność pomocowa - wprowadzenie W1, K1, K2
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2. Feminizm a aktywność pomocowa - rys historyczny W1, W2, U1, K1, K2

3. Kluczowe pojęcia: podmiotowość, sprawczość, partycypacja W1, W2, U1, K1, K2

4. Kluczowe pojęcia: humanitarianizm i jego krytyka W1, W2, U1, K1, K2

5. Teoria intersekcjonalności W1, W3, U2, K1, K2

6. Studium przypadku 1: Doświadczenie przemocy W3, U1, U2, K1, K2

7. Studium przypadku 2: HIV W3, U1, U2, K1, K2

8. Studium przypadku 3: LGBTQI W3, U1, U2, K1, K2

9. Studium przypadku 4: Używanie substancji psychoaktywnych W3, U1, U2, K1, K2

10. Dylematy etyczne z perspektywy feministycznej i intersekcjonalnej w polu
aktywności pomocowych W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Pisemna analiza przypadku

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs adresowany jest do studentów i studentek I roku roku studiów magisterskich na kierunku praca socjalna. 
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Praktyka pomocowa - perspektywa outreach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cfa8d30.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentek i studentów z głównymi założeniami, zasadami i celami innowacyjnej
formy pracy socjalnej określanej mianem outreachu, zakładającej wyjście pracownic/ków socjalnych poza mury
instytucji pomocowych i pracę z osobami zagrożonymi marginalizacją lub wykluczeniem społecznym w ich
własnym środowisku czy na ich własnym „terenie”. W ramach kursu szczegółowo omówione zostaną teoretyczne,
metodologiczne i etyczne podstawy pracy metodą outreach. W trakcie zajęć przyjrzymy się specyfice outreachu
patrząc na nią zarówno przez pryzmat wybranych kategorii adresatek i adresatów programów outreachowych
(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 adresatek/ów, opartych na modelu „redukcji szkód”). W
trakcie kursu studenci i studentki będą mieli szansę spotkać się i z przedstawicielami/kami organizacji
prowadzących działania outreachowe na terenie miasta Krakowa i Warszawy.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) ma pogłębioną wiedzę dotyczącą sporów
teoretycznych i metodologicznych prowadzonych
we współczesnej pracy socjalnej na temat struktur
i instytucji i więzi pomocowych oraz i ich historycznej
ewolucji.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student(ka) posiada umiejętność proponowania
działań ukierunkowanych na rozwiązywanie
konkretnych problemów społecznych
i przeprowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U05,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U10

zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student(ka) potrafi identyfikować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne, projekt

K2
Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

uczestnictwo w egzaminie 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Outreach jako innowacyjna forma pracy socjalnej W1, U1, K1, K2

2. Teoretyczne i etyczne podstawy outreachu W1, U1, K1, K2
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3. Działania, metody i narzędzia outreachu W1, U1, K1, K2

4. Outreach skierowany do dzieci (na) ulicy W1, U1, K1, K2

5. Outreach skierowany do osób w kryzysie bezdomności W1, U1, K1, K2

6. Outreach skierowany do osób pracujących seksualnie W1, U1, K1, K2

7. Outreach skierowany do osób przyjmujących substancje psychoaktywne W1, U1, K1, K2

8. Wyzwania i ograniczenia pracy outreachowej W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, projekt udział w zajęciach, grupowe przygotowanie prezentacji, zaliczenie
ustne
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Problemy społeczne - perspektywa socjologii wizualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3d0142fe.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z reprezentacją problemów społecznych z perspektywy socjologii
wizualnej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane materiały wizualne do analizy i omówienia zagadnień
społecznych.

C2 Zapoznanie studentów z materiałami wizualnymi, które w przyszłości będą mogli wykorzystywać w pracy
zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie narzędzia wizualne
do wskazywania, analizowania i rozwiązywania
problemów społecznych.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystać materiały i wizualne oraz
wiedzę do zidentyfikowania i rozwiązania problemu
społecznego.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów społecznych z wykorzystaniem narzędzi
i technik wizualnych.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe pozwalają nabyć określone kompetencje do identyfikowania i
rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem metod wizualnych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Przedstawienie prezentacji multimedialnej na zadany temat. Aktywność
podczas dyskusji.
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Marginalizacja i włączanie społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d16b026.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat procesów wykluczenia i inkluzji społecznej

C2 Uwrażliwienie na wielowymiarowość i wieloaspektowość zjawiska marginalizacji i społecznych wykluczeń

C3 Podniesienie kompetencji w zakresie definiowania i identyfikowania (nieoczywistych) przejawów wykluczeń,
dostrzegania zjawiska w codziennym życiu

C4 Refleksja nad zróżnicowanymi działaniami stanowiącymi reakcję na wykluczenie oraz zmierzające do rozwiązania
problemu i włączenia społecznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie zróżnicowane ujęcia i sposoby
definiowania wykluczenia i myślenia o wykluczeniu PSO_K2_W06 egzamin pisemny, esej,

prezentacja

W2
zna i rozumie mechanizmy społecznej marginalizacji
i inkluzji społecznej, rozumie złożoność zjawiska i jego
dynamikę

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi operacjonalizować i identyfikować przejawy
wykluczeń w codziennym życiu (przestrzeni publicznej,
własnych doświadczeniach)

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03

esej, prezentacja

U2 potrafi identyfikować zróżnicowane działania służące
włączeniu społecznemu PSO_K2_U07 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 gotów jest do krytycznej analizy różnych przejawów
wykluczenia PSO_K2_K06 esej, prezentacja

K2 gotów jest do otwartego oraz wolnego od uprzedzeń
i dyskryminacji rozumienia ludzi PSO_K2_K04 esej, prezentacja

K3 gotów jest do formułowania cele i ustalania działań
służących inkluzji

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie eseju 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 12

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zrozumieć wykluczenie: omówienie i analiza zagadnień związanych z procesami
wykluczenia społecznego - jego przyczyn, funkcji, mechanizmów W1, W2, K1, K2

2.
Funkcje marginalizacji i marginesu społecznego. Wyizolowanie społeczne jako
przyczyna i konsekwencja stereotypizacji i naznaczenia - modyfikacja
stereotypów, przeciwdziałanie dyskryminacji i infrahumanizacji

W1, W2, U2, K1, K2

3. Aktywna polityka społeczna, empowerment i wybrane formy działań na rzecz
inkluzji społecznej W2, U2, K2, K3

4. Przykłady/przejawy wykluczenia - znane i/lub dostrzegane w codziennym życiu
[prezentacje problemów i dyskusja rozwiązań]

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Egzamin pisemny testowy - zakres materiału: treści z wykładów i
literatura obowiązkowa (zaliczenie od 55 % poprawnych
odpowiedzi). Esej: przykłady/przejawy wykluczenia w codziennym
życiu. Praca powinna zawierać: opis/definicję zjawiska,
uzasadnienie jego wyboru; podanie wskaźników, w jaki sposób
manifestuje się wykluczenie, jakie są/mogą być tego konsekwencje;
propozycję przeciwdziałania (2 - 3 strony); Prezentacja obejmująca
główne ustalenia i ich dyskusja na zajęciach [kilka slajdów +
materiał audio/wizualny].

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma
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Psychoterapia i socjoterapia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d1cb5c1.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat czym jest psychoterapia oraz jakie są jej najważniejsze szkoły i metody.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czym jest psychoterapia i jakie są jej podstawowe
metody PSO_K2_W01 zaliczenie ustne
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W2 podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi podejściami
w psychoterapii PSO_K2_W02 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z systemów klasyfikacji chorób i zaburzeń
psychicznych PSO_K2_U01 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
stosowania wiedzy psychopatologicznej
i terapeutycznej w odniesieniu do poszczególnych
przypadków

PSO_K2_K01 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie referatu 15

zapoznanie się z e-podręcznikiem 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy psychopatologii. W1

2. Pojęcie psychoterapii w ujęciu głównych szkół. W1

3. Psychoanaliza i jej pochodne. W1

4. Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna. W1

5. Terapie humanistyczno-egzystencjalne. W1

6. Terapia rodzinna i podejścia systemowe. W1

7. Podejście integracyjne. W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne Wypowiedź na zadane tematy.
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Promocja zdrowia społecznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d236ba3.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Analiza metod promowania zdrowia społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia teoretyczne edukacji zdrowotnej. PSO_K2_W03,
PSO_K2_W07 raport

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 przygotować i przeprowadzić działania z zakresu
promocji zdrowia społecznego.

PSO_K2_U04,
PSO_K2_U07 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia z zespołowych formach ewaluacji
działań praktycznych.

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

analiza problemu 5

przygotowanie projektu 20

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Promocja zdrowia - zagadnienia teoretyczne. W1

2. Promocja zdrowia społecznego w praktyce. U1

3. Ewaluacja działań promocyjnych. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport uczestniczenie w dyskusji
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Praca socjalna - obszary specjalizacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2C0.61a0c3d29e32e.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami specjalizacji w pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę specjalizacji zawodowych oraz uzasadnienia
ich rozwoju.

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
nazwać i określić funkcje podstawowych instytucji
wsparcia społecznego dla różnych kategorii osób
i rodzin potrzebujących pomocy.

PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania aktywności w kluczowych obszarach
specjalizacji zawodowej.

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Obszary specjalizacji zawodowych w pracy socjalnej oraz ich uzasadniania. W1

2. Analiza specyfiki pracy socjalnej z wybranymi kategoriami osób/rodzin
wymagających wsparcia społecznego - perspektywa instytucjonalna. U1

3. Potrzeby pomocowe z perspektywy wybranych kategoriami osób/rodzin
wymagających wsparcia społecznego. K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne uczestniczenie w dyskusji

Semestr 4

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne uczestniczenie w dyskusji
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Funkcjonowanie zespołów zadaniowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d30d53b.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupach zadaniowych w obszarach socjalno-pomocowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znaczenie oraz zasady współpracy w obszarach
pomocowych.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
podejmować, reflektować oraz ewaluować aktywność
zespołów zadaniowych funkcjonujących w obszarach
pomocowych.

PSO_K2_U04,
PSO_K2_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania współpracy w zespołach zadaniowych. PSO_K2_K02,
PSO_K2_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Struktura oraz dynamiki zespołów zadaniowych. U1

2. Współpraca w obszarach pomocowych - specyfika, znaczenie, ograniczenia oraz
kompetencje. W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie uczestniczenie w grach zespołowych oraz dyskusji
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Ewaluacja w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d3701fc.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy na temat celów, rodzajów i założeń ewaluacji w pracy socjalnej

C2 rozwinięcie umiejętności z prowadzeniem ewaluacji dotyczących zagadnień społecznych

C3 rozwinięcie kompetencji związanych z pracą w zespołach ewaluacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 cele, zasady, założenia, rodzaje badań ewaluacyjnych
jak i metody stosowane w ewaluacji

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować, zrealizować i ocenić badania ewaluacyjne
dot. zagadnień społecznnych

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy z innymi przy realizacji badań
ewaluacyjnych jak i gotowy do podnoszenia swoich
kompetencji badawczych

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

analiza badań i sprawozdań 5

konsultacje 5

przygotowanie projektu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie w świat ewaluacji - uwarunkowania, zasady, cele W1, U1, K1

2. 2. Typy, rodzaje ewaluacji i możliwości ich stosowania w pracy socjalnej W1, U1, K1

3. 3. Ewaluacja ex ante - przykład W1, U1, K1

4. 4. Ewaluacja on going a mid-term - przykład W1, U1, K1

5. 5. Ewaluacja ex post W1, U1, K1

6. 6. Logika ewaluacji - budowanie powiązań celów badań ze wskaźnikami W1, U1, K1
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7. 7 Metody jakościowe w badaniach ewaluacyjnych W1, U1, K1

8. 8 Podejście ilościowe w badaniach ewaluacyjnych - quasi eksperymenty w
przykładach z zakresu pracy socjalnej W1, U1, K1

9. 9. Nowe podejścia w ewaluacji zagadnień społecznych - podejścia, możliwości i
ograniczenia W1, U1, K1

10. 10. Opracowywanie wyników z badań ewaluacyjnych i przekazywanie
społeczństwu W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę opracowanie projektu badania ewaluacyjnego i jego realizacja (w zakresie
możliwym)
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2C0.5ca756a7bc568.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
10.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie rozprawy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady, specyfikę oraz dylematy przygotowywania,
przeprowadzania, analizy przedstawiania prac
badawczych w obszarze pracy socjalnej i pomocy
społecznej.

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W07 wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przygotować oraz przeprowadzić projekt badawczy,
jak również prezentować i dyskutować uzyskane
wyniki badania.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U09 wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Krytycznej analizy badań prowadzonych w obszarze
pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04 wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

analiza problemu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 60

przeprowadzenie badań empirycznych 120

przygotowanie pracy dyplomowej 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
370

ECTS
10.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wybór obszaru badań, konceptualizacja, operacjonalizacja. W1, U1, K1

2. Prowadzenie badań oraz interpretacja uzyskanych wyników. U1

3. Dyskusja z badaniami prowadzonymi w wybranych obszarach. K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań udział w dyskusji

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań udział w dyskusji
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Reading in social work
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d3df291.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Course goals: * increase reading, speaking, and comprehension levels in English * broaden knowledge of the
fields of social work, social policy, social welfare, etc. * update textbook and classroom knowledge via the
reading and in-class discussion of more recent articles and other materials

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja
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W2 PSO_K2_W02,
PSO_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W3 PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W4 PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U3
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K2
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przeprowadzenie badań literaturowych 25

przygotowanie eseju 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. W1, U1, K1
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2. U2, K1, K2

3. W3, U2, K1, K2

4. W4, U3, K1

5. 5. Session 7-8 Article/Review Reading W2, W4, U1, U2, U3, K1

6. W4, U3, K1

7. W4, U2, K1, K2

8. W2, W3, U1, K1, K2

9. W4, U1, U3, K1, K2

10. W2, W3, U2, K2

11. W4, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

The student will complete the course with an assessment
grade – conditions for completion depend upon: a.
attendance with active class participation and b. timely
completion of specific tasks and assignments described by
the instructor.
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Ewaluacja procesu kształcenia 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2C0.61a0c3d44b106.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Identyfikacja potrzeb edukacyjnych w zakresie pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznawać oraz nazywać własne potrzeby
edukacyjne w zakresie pracy socjalnej.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 projektowania i podejmowana zindywidualizowanych
aktywności edukacyjnych.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
5

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Bieżąca ewaluacja procesu kształcenia, w tym autoewaluacja. U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty uczestniczenie w dyskusji

Semestr 4

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja uczestniczenie w dyskusji
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Zdrowie psychiczne - perspektywa społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d4ac316.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Identyfikacja specyfiki oraz znaczenia społecznych korelatów zdrowia psychicznego w klinicznej pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
istotę zdrowia psychicznego człowieka w kontekście
jego rozwoju biologicznego, psychicznego,
społecznego i duchowego.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06 zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
przyczyn i przebiegu choroby psychicznej i procesu
zdrowienia z niej oraz potrafi formułować własne
opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz tych
zjawisk.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozstrzygać dylematy związane z obszarem
pomocowym na rzecz zdrowia psychicznego.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

analiza aktów normatywnych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zdrowie psychiczne w ujęciu holistycznym. W1

2. Problematyka zaburzeń, chorób psychicznych oraz procesu zdrowienia. U1

3. System ochrony zdrowia psychicznego - ujęcie problemowe. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne uczestniczenie w dyskusji
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Starzejące się społeczeństwo - potrzeby i wyzwania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d519978.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu socjologii starzenia i starości

C2 zapoznanie studentów z przykładami badań w ramach socjologii starzenia i starości

C3 uświadomienie studentom roli i znaczenia socjologii starzenia/starości dla pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
teorie, które są obecne w ramach socjologii
starości/starzenia i rozumie pojęcia, definicje związane
z tematyką

PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przedstawiać i analizować oraz oceniać wyniki badań
z zakresu socjologii starzenia i starości

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dalszego indywidualnego i samodzielnego
poszukiwania wiedzy z zakresu socjologii starzenia
i starości

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

analiza badań i sprawozdań 10

konsultacje 5

analiza i przygotowanie danych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w tematykę socjologii starzenia i starości W1, U1, K1

2. Ujęcie socjologiczne i inne ujęcia teoretyczne w badaniach starości/starzenia się W1, U1, K1

3. Źródła danych dotyczących starzenia i starości W1, U1, K1
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4. Analizy socjologiczne dotyczące starzenia i starości - przykłady W1, U1, K1

5. Starość i starzenie w pracach z zakresu social work W1, U1, K1

6. Rola i znaczenie pracy socjalnej w badaniach starości/starzenia się społeczeństw W1, U1, K1

7. Opieka nad osobami starszymi - ujęcia koncepcyjne a praktyka W1, U1, K1

8. Kontekst makro w socjologii starzenia/starości W1, U1, K1

9. Zakres badań socjologicznych dotyczących starzenia i starości w perspektywie
międzynarodowej W1, U1, K1

10. Kierunki rozwoju dla socjologii starzenia/starości w Polsce i na świecie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, wykład
z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę zadania w trakcie zajęć oraz ustna rozmowa na zakończenie zajęć



Sylabusy 123 / 144

Ekonomia społeczna - dobre praktyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d57d021.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Powiązanie pracy socjalnej z aktywnością prowadzoną w ramach III sektora (znaczenie, rola i zadania pracy
socjalne).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 typowe podmioty ekonomii społecznej w Polsce. PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06 kazus
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować funkcjonujące w środowisku lokalnym
podmioty ekonomii społecznej.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U07 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzasadniania potrzeby funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej oraz aktywności obywatelskiej.

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K07 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie raportu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definiowanie ekonomii społecznej i typowych podmiotów ekonomii społecznej w
Polsce W1

2. Specyfika potrzeb społecznych, na które odpowiada ekonomia społeczna. U1

3. Ekonomia i aksjologia społeczna - dylematy rozwojowe. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium kazus uczestniczenie w dyskusji
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Społeczeństwo obywatelskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.5cac67cbb571a.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs poświęcony jest założeniom oraz ideom związanym z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego i jego
klasycznym, a także współczesnym formom czy przejawom. W trakcie zajęć przedstawiony i omówiony zostanie
zestaw kluczowych sporów i dylematów związanych z (1) ideą społeczeństwa obywatelskiego oraz (2)
praktycznymi aspektami jego funkcjonowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Podstawowe idee i koncepcje społeczeństwa
obywatelskiego oraz ich historyczne źródła
i uwarunkowania

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

W2
Współczesne podobieństwa i różnice w sposobach
funkcjonowania społeczeństw obywatelskich
w różnych państwach świata.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

W3
Praktyczny wymiar funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego i jego konkretne przejawy, takie m.in.
jak: organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, kapitał
społeczny.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Prawidłowo wskazywać i identyfikować prawidłowo
zjawiska i mechanizmy społeczne związane
z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego diagnozowania problemów
społecznych, związanych z funkcjonowaniem
społeczeństwa obywatelskiego i ich rozwiązywania
zarówno w postaci projektów społecznych jak i innych
form interwencji społecznej

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Społeczeństwo obywatelskie: historyczne dojrzewanie idei
Dylematy i problemy teoretyczne
Społeczeństwo obywatelskie a państwo
Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka
Społeczeństwo obywatelskie a autonomia jednostki
Społeczeństwo obywatelskie a moralność
Społeczeństwo obywatelskie a naród
Społeczeństwo obywatelskie a III sektor
Współczesne społeczeństwo obywatelskie: problemy i wyzwania:
Kryzys „tradycyjnego społeczeństwa obywatelskiego” (R. Putnam)
Społeczeństwo obywatelskie w warunkach ponowoczesności
Społeczeństwo obywatelskie, sfera publiczna, dyskurs publiczny
Sfera publiczna a dyskurs publiczny (J. Habermas)
Rola mediów (mediów społecznych) w sferze publicznej
Współczesne państwo a obywatel (prawa obywatelskie, rzecznik praw
obywatelskich)
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja – globalne społeczeństwo obywatelskie

W1, W2

2. Analiza historyczno - porównawcza społeczeństw obywatelskich w Szwecji i Polsce
– warsztaty W2, U1, K1

3. Indeks społeczeństwa obywatelskiego W3, U1, K1

4. III sektor (w tym pomocowe organizacje pozarządowe) W3, U1, K1

5. Prawa obywatelskie i instytucja rzecznika praw obywatelskich W1, W2, W3, U1, K1

6. Cyfrowe społeczeństwo obywatelskie W1, W2, W3, U1, K1

7. Media a społeczeństwo obywatelskie W1, W3, U1, K1

8. Współczesne ruchy obywatelskie w Polsce i na świecie W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie aktywny udział w
zajęciach, napisanie eseju dotyczącego określonego
problemu, zjawiska, mechanizmu, związanego z
funckjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz
egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ.
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Organizacja środowiska lokalnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d7014ff.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zapoznanie uczestników i uczestniczek z koncepcją pracy socjalnej ze środowiskiem i społecznością lokalną,
w tym z możliwościami, jakie daje to podejście w procesie nabywania sprawczości i zdolności radzenia sobie
z wyzwania i problemami przez społeczności lokalne (i z jego ograniczeniami)

C2 zapoznanie uczestników i uczestniczek z technikami i narzędziami stosowanymi w pracy socjalnej
ze środowiskiem, oraz przykładowymi dobrymi praktykami z Polski i zagranicy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student/ka ma wiedzę o rodzajach, cechach
definicyjnych i koncepcjach społeczności lokalnej, zna
koncepcje podmiotowości, kapitału społecznego
i społeczeństwa obywatelskiego lokalnej.

PSO_K2_W04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2 Student/ka zna i potrafi opisać główne metody
organizacji i animacji społeczności lokalnych.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/ka posiada umiejętność proponowania działań
ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych
problemów społecznych lokalnych

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Student/ka potrafi właściwie analizować przyczyny
i przebieg lokalnych konfliktów i problemów
społecznych, potrafi formułować własne hipotezy
na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je
weryfikować.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U3
Student/ka potrafi przygotować esej i prezentację
z diagnozą i propozycją projektu animacji społecznej,
wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne oraz
metody pracy środowiskowej

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U09 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student/ka jest gotów do bazującego na wiedzy
naukowej oraz kreatywnego planowania działań,
których celem jest organizacja i animacja społeczna
społeczności lokalnej.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

warsztaty 15

przygotowanie do egzaminu 5

przygotowanie do zajęć 12

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie referatu 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczność lokalna jako przedmiot refleksji w naukach społecznych i jako
podmiot życia społecznego W1, K1

2. Organizacja środowiska lokalnego jako podejście i metoda pracy socjalnej W2, U2, K1

3. Metody i narzędzia organizowania środowiska lokalnego W2, U2, U3, K1

4. Organizacja środowiska lokalnego - krytyczna analiza dobrych praktyk, studia
przypadków W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
inscenizacja, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

przygotowanie prezentacji lub eseju (analiza
przypadku) oraz test ze znajomości lektur

warsztaty zaliczenie obecność i aktywność podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Superwizja w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.5cd9629650066.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Znaczenie i funkcje superwizji w pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe rodzaje superwizji oraz funkcje jakie pełni
w pracy socjalnej.

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
analizować funkcjonujące w środowisku lokalnym
podmioty pracy socjalnej w oparciu o wiedzę
superwizyjną.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U04 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzasadnia potrzeby wykorzystywania procedury
superwizyjnej w pracy socjalnej.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji, jako metoda
zarządzania w pomocy społecznej oraz metoda profesjonalnego rozwoju
pracowników.

W1

2. Funkcje podmiotów pracy socjalnej - perspektywa superwizyjna. U1

3. Elementy treningu superwizyjnego. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne uczestniczenie w dyskusji
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Doradztwo zawodowe w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d774675.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy o  podstawowych zagadnieniach doradztwa zawodowego 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

C2
Analiza problemów osób poszukujących doradztwa zawodowego i konstruowanie rozwiązań indywidualnych
z uwzględnieniem występujących trudności i barier ( (np. osoby niepełnosprawne, osoby młode / starsze czy
wracający na polski rynek pracy po np. przerwie rodzicielskiej czy pobycie za granicą).

C3 Ćwiczenie umiejętności prowadzenia procesu doradczego (część informacyjna, doradcza i coaching)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcie doradztwa zawodowego, zna podstawowe
teorie oraz modele doradztwa.

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06

projekt, prezentacja

W2 specyfikę rynku pracy w Polsce oraz politykę rynku
pracy. PSO_K2_W03 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować działania w obszarze polityki rynku pracy,
stosowane rozwiązania i funkcjonujące programy

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U07

projekt, prezentacja

U2

diagnozować sytuację osób potrzebujących doradztwa
zawodowego, prowadzić proces doradczy, proponuje
rozwiązania i ocenia ich skuteczność, potrafi
skonstruować projekty wsparcia w obszarze doradztwa
zawodowego.

PSO_K2_U05,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
planowania działania w obszarze doradztwa
zawodowego z zachowaniem indywidualności
i podmiotowości osób, którym to wsparcie ma być
udzielane.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Teorie poradnictwa zawodowego, definicje poradnictwa zawodowego, doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy, modele doradztwa, sytuacje problemowe.
Odniesienie do pracy z klientem pomocy socjalnej – specyficzna sytuacja.

W1

2. Rynek pracy w Polsce i w regionie: poszukiwanie informacji, aspekty prawne,
statystyki, instytucje publiczne i niepubliczne. Polityka rynku pracy. W2

3.

Zagadnienia wyzwań i zagrożeń na rynku pracy – problemowe sytuacje,
reagowanie, gdzie szukać informacji, pomocy, wsparcia.
Bezrobocie - psychologiczne aspekty, dziedziczenie wzorców, sytuacje specyficzne
(młodzi vs osoby starsze, niepełnosprawność, powrót na rynek pracy po przerwie
na wychowanie dzieci, powrót po okresie pracy za granicą). Programy
aktywizacyjne – analiza istniejących, przygotowanie własnych projektów.

W1, W2, U1

4.

Poradnictwo i udzielanie wsparcia w nawiązaniu do ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Odniesienie do pracy z klientem pomocy socjalnej – specyficzna sytuacja.
– źródła informacji, przygotowanie do poszukiwania pracy,
- rozmowa doradcza jako indywidualna metoda pracy w poradnictwie
zawodowym.
- grupowe metody pracy w poradnictwie zawodowym.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, prezentacja Wykonanie dwóch projektów i prezentacji (grupowo)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Edukacja skupiona na studencie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d7e6f85.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Powiązanie treści teoretycznych przekazywanych w trakcie toku studiów z wymiarem praktycznym.

C2 Pogłębienie wybranych treści programowych zgodnie z potrzebami studentów, by lepiej przygotować
do przyszłych obszarów pracy zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 sposoby funkcjonowania wybranych instytucji
i organizacji z obszaru pracy socjalnej

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zdefiniować obszary wiedzy teoretycznej, które
wymagają konfrontacji z praktyką działalności
pracownika socjalnego.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U2
przygotować analizę pracy danej instytucji lub
organizacji z obszaru pracy socjalnej i określić, jakich
umiejętności i kompetencji będzie potrzebował, by
taką pracę wykonywać.

PSO_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy z praktykami pracy socjalnej, by poznać
specyfikę ich pracy, jej wymagania i realia.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

projektowanie 10

analiza problemu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza obszarów pracy zawodowej pracownika socjalnego W1, U1

2. Wybór, wspólny ze studentami, kluczowych dla nich obszarów pracy socjalnej i
zdefiniowanie instytucji i organizacji, z którymi chcieliby nawiązać kontakt. W1, U1

3. Spotkania z wybranymi ekspertami z różnych obszarów pracy socjalnej. W1, U1, K1

4. Analiza wymagań i wzywań pracy w danym obszarze i odniesienie do zdobywanej
wiedzy i kompetencji studentów. W1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, burza mózgów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę bieżąca praca w ramach zajęć, aktywny udział w organizacji spotkań i ich
analizie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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PR w polityce dostępności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d8542d9.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę Public Relations jako praktyki komunikowania organizacji
oraz dyscypliny naukowej.

C2
Celem kursu jest przedstawienie ogólnego przeglądu praktyk public relations oraz przedstawienie szeregu
wybranych tematów z dziedziny public relations, takich jak historia, prawo, etyka ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru polityki dostępności.

C3 Celem kursu jest nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w zakresie public relations
i przygotowania działań na tym polu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka zna i rozumie podstawowe reguły
budowania wiarygodnego dialogu jednostki
i organizacji z otoczeniem społecznym. Rozumie
podstawowe pojęcia i elementy teorii public relations
a także ma wiedzę na temat istoty form i narzędzi PR.
Zna elementy strategii komunikacyjnej organizacji
w kontekście tworzenia relacji z otoczeniem. Zna
najważniejsze i najnowsze kierunki rozwoju.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student/ka potrafi analizować i interpretować zjawiska
społeczne oraz zachodzące między nimi zależności,
w tym zjawiska związane z działalnością medialną.
Potrafi wskazać warunki efektywnej komunikacji.
Potrafi diagnozować, stosować metody planowania
i ewaluacji komunikacji. Potrafi zastosować
podstawowe procedury public relations i zaplanować
strategię PR.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/gotowa do projektowania
strategii public relations oraz prowadzenia działalności
public relations zgodnej z zasadami etyki. Potrafi
dostrzec zagrożenia etyczne i rozstrzygać dylematy
zawodowe. Student/ka jest gotów/gotowa stworzyć
i współpracować w zespole odpowiedzialnym
za kontakty z mediami i relacje z otoczeniem.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prac pisemnych 5

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza i przygotowanie danych 13

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zajęcia organizacyjne – przedstawienie problematyki zajęć, warunków
zaliczenia, uzgodnienie organizacji dla których zespoły studentów/ek będą
przygotowywały strategię PR.
2. Czym jest PR i dlaczego wizerunek jest ważny? Rodzaje PR. Polityka
dostępności.
3. PR a pojęcia pokrewna lub za takie uważane.
4. Rola i znaczenie diagnozy, audytu komunikacji w organizacji. Analiza sytuacji
wyjściowej.
5. Jak być SMART? Cel strategiczny i cele operacyjne.
6. Komunikowanie z grupami otoczenia. Zdefiniowanie grup otoczenia i poznanie
różnych podziałów grup otoczenia.
7. Techniki i środki PR, omówienie poszczególnych technik (plusy, minusy,
zagrożenia, koszty) na przykładach.
8. Harmonogram i budżet.
9. Omówienie informacji prasowej i współpracy na linii dziennikarz a PRowiec.
10. Jak opracować plan działań na social media? Dobre praktyki.
11. Odpowiedzialność w działaniach PR – zasady etyczne i zarządzanie kryzysowe.
12. Najnowsze trendy i koncepcje w public relations.
13. Zarządzanie sytuacja kryzysową: przyczyny kryzysów, polityka informacyjna w
czasie kryzysu.
14. Finiszujemy z projektami strategii PR dla organizacji!

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

1. Obecność na zajęciach; 2. Ocena przygotowanej i
zaprezentowanej strategii PR (grupowo); 3. Przygotowanie
PRowej prasówki (indywidualnie); 4. Przygotowanie informacji
prasowej (indywidualnie); 5. Aktywność w dyskusji na zajęciach.
Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum
połowie zajęć; odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 2).
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Habitus a mobilość społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
praca socjalna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d8b504d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przybliżenie studentom i studentkom zagadnień związanych ze mobilnością społeczną (szczególnie zjawiska
"downward mobility") w kontekście struktury społecznej i kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student/ka identyfikuje zjawiska, które można
analizować przy pomocy pojęcia habitusu

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2 Student/ka potrafi wymienić zjawiska, dotyczące
współczesnych społeczeństw PSO_K2_W03 zaliczenie pisemne,

prezentacja

W3 student/ka rozpoznaje zmiany społeczne przez
pryzmat zróżnicowania społecznego PSO_K2_W02 zaliczenie pisemne,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student/ka klasyfikuje zjawiska i procesy społeczno-
strukturalne

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2 Student/ka potrafi analizować dane dotyczące zjawisk
ekonomiczno-społecznych i kulturowych

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3 student/ka analiuzje zjawiska kształtowania się relacji
społecznych

PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student/ka samodzielnie wykorzystuje dane dotyczące
procesów zachodzących w stukturze społecznej

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2
Student/ka potrafi odpowiedzialnie zaplanować proces
badawczy nad wybranym zagadnieniem stosując
pojęcie habitusu

PSO_K2_K06 zaliczenie pisemne,
prezentacja

K3
Student/ka angażuje się w wybrane działania
społeczne w mieście, praktycznie stosując wiedzę
wyniesioną z zajęć do interpretowania i wyjaśniania
zjawisk analizowanych z użyciem pojęcia habitusu

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie referatu 5

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie: omówienie problematyki zajęć, zadań, warunków zaliczenia. W1

2. Hexis i habitus -- genealogie pojęcia, potencjał interpretacyjny, zastosowania W2, U1
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3. Cielesność, zachowanie, działanie W2, U3

4. Habitus społeczny -- wymiar mikro i makro W3, U3

5. Habitus jako komponent środowiska W3, U1

6. Habitus a formy kapitału: statyka i dynamika społeczna W1, W3, U1, U2

7. Habitus a struktura społeczna (1) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8. Habitus a struktura społeczna (2) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

9. "Dyspozycje do zachowań" a rodzaje mobilności społecznej W1, W2, W3, U2, U3, K1,
K2

10. "Dyspozycje do zachowań" a problemy społeczne (1) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11. "Dyspozycje do zachowań" a problemy społeczne (2) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

12. Krytyki habitusu w teorii społecznej, zastosowania praktyczne i ograniczenia W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

13. Prezentacje zadań (1) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

14. Prezentacje zadań (2) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

15. Zajęcia podsumowujące. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywny
udział w dyskusjach, wywiązanie się z zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat problemów społecznych.


