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§ 1 

1. Zasady weryfikacji efektów uczenia się przypisanych seminariom dyplomowym prowadzonym 

na kierunku Praca socjalna określone są przez Radę Kierunku zgodnie z obowiązującą w 

Kolegium II procedurą dyplomowania, aktualnymi wytycznymi Uczelni (w tym Regulaminem 

studiów i Zarz. Rektora UKW w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z 

wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych oraz sprawdzania prac dyplomowych 

z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) oraz szczegółowymi wytycznymi 

w zakresie dyplomowania na Wydziale Pedagogiki.   

2. Program kształcenia jako warunek ukończenia studiów przewiduje przygotowanie pracy 

dyplomowej połączone ze złożeniem egzaminu dyplomowego. Obowiązek spełnienia tego 

wymogu jest traktowany jako część planu ostatniego roku studiów.  

 

§ 2 

1. Praca dyplomowa jest jednym z elementów potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się 

przypisanych seminarium dyplomowemu.  

2. Na studiach I stopnia  na kierunku Praca socjalna przewidywane są następujące formy prac 

dyplomowych, których opis zawierają określone na Wydziale Pedagogiki wytyczne do procesu 

dyplomowania:  

1) raport z badań,  

2) krytyczny przegląd literatury na określony temat/esej naukowy,  

3) projekt działań społecznych (w szczególności edukacyjnych, wychowawczych, 

socjalnych, resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych), 

4) analiza praktyk społecznych (w szczególności edukacyjnych, wychowawczych, 

socjalnych, resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych). 

3. Praca licencjacka powinna zawierać od 90 tys. do 108 tys. znaków typograficznych (nie 

wliczając aneksów).   

4. Style cytowania i zapisu bibliograficznego stosowane w pracy dyplomowej określają wytyczne 

Wydziału Pedagogiki w zakresie dyplomowania (cz. III).   

 

§ 3 

1. Tematyka prac dyplomowych na kierunku Praca socjalna powinna wiązać się z jego specyfiką, 

ogólnoakademickim profilem i poziomem studiów, a także dorobkiem naukowo-badawczym 

promotora. 

2. Ustalenie tematu pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru trwania 

seminarium dyplomowego. 

3. Temat pracy dyplomowej, jest ustalany w porozumieniu promotora ze studentem, a następnie 

zgłaszany przez promotora do Rady Kierunku w terminie zgodnym z Regulaminem studiów (§ 

44, ust. 15), celem zatwierdzenia. Zatwierdzenia tematu dokonuje prodziekan Wydziału 

Pedagogiki na podstawie wcześniejszej akceptacji Rady Kierunku. 

4. Termin zgłoszenia tematu pracy dyplomowej do Rady Kierunku upływa z końcem września (na 

studiach pierwszego stopnia). 
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§ 4 

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych zostały określone przez Radę 

Kierunku. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jest przeprowadzany zgodnie (termin, skład 

komisji, określenie oceny) z obowiązującym w Uczelni regulacjami.  

3. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Dyrektora Kolegium II i wyznacza każdemu 

dyplomantowi podczas spotkania egzaminacyjnego trzy zagadnienia, obejmujące:  

- zagadnienie związane z kierunkiem studiów w aspekcie teoretycznym,  

- zagadnienie związane z praktyką społeczną właściwą dla kierunku i danego modułu 

kształcenia,  

- zagadnienie związane z pracą dyplomową (interpretacja, dyskusja wyników).  

 

4. Zbiór zagadnień na egzamin dyplomowy, o których mowa powyżej, obejmuje dwie grupy 

zagadnień:  

    1) zagadnienia związane z kierunkiem studiów w aspekcie teoretycznym są przedstawione w 

formie listy zagadnień do wyboru. Zadaniem promotora pracy dyplomowej jest wybranie 10 

zagadnień. 

    2) zagadnienia związane z praktyką społeczną właściwą dla kierunku i właściwego modułu  

kształcenia. Studentów obowiązują wszystkie zagadnienia w zakresie kierunku i danego 

modułu kształcenia.  

5. Wykaz zagadnień, o których mowa w § 4 pkt. 3-4 stanowi załącznik 1 do Regulaminu procedury 

dyplomowania na kierunku Praca socjalna. 

6. Wykaz zagadnień jest aktualizowany przez Radę Kierunku. 
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             Załącznik 1 

do Regulaminu procedury dyplomowania  

na kierunku Praca socjalna, 

studia I stopnia 

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY  

NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA – STUDIA I STOPNIA 

 

 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM STUDIÓW W ASPEKCIE TEORETYCZNYM 

 

1. Interdyscyplinarny  charakter pracy socjalnej. 

2. Specyfika nauk społecznych. Miejsce pracy socjalnej w naukach społecznych. 

3. Normatywny i stosowany charakter pracy socjalnej. 

4. Etapy historycznego rozwoju pracy socjalnej w Polsce. 

5. Znaczenie funkcjonowania instytucji społecznych. 

6. Założenia teorii ról społecznych. 

7. Najważniejsze wymiary globalizacji. 

8. Paradygmat polityki społecznej. 

9. Kwestia społeczna. Podstawowe kwestie społeczne w Polsce. 

10. Instrumenty polityki społecznej służące rozwiązywaniu kwestii społecznych. 

11.  Bio-socjo-kulturowa koncepcja człowieka w pedagogice społecznej. 

12. Środowisko życia człowieka. 

13. Podmiotowość jednostki w prawie polskim. 

14. Właściwości sądu rodzinnego 

15. Kwestia społeczna – cechy definicyjne. 

16. Poziomy profilaktyki społecznej. 

17. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce społecznej.  

18. Kryminologiczne determinanty zjawisk przestępczych. 

19. System profilaktyki kryminologicznej. 

20. Etapy procesu badawczego. 

21. Typologie badań społecznych.  

22. Główne założenia modelu wielosektorowości w pomocy społecznej.  

23. Polityka społeczna a pomoc społeczna. 

 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAKTYKĄ SPOŁECZNĄ WŁAŚCIWĄ DLA PRACY 

SOCJALNEJ 

1. Cele i wartości w pracy socjalnej. 

2. Zadania pracownika socjalnego. 

3. Kompetencje pracownika socjalnego. 

4. Istota i elementy metody pracy z przypadkiem. 

5. Rola i znaczenie kontraktu w pracy socjalnej 

6. Alternatywne metody pracy socjalnej. 

7. Struktura i funkcje projektu socjalnego.  

8. Formy pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

9. Instytucje opieki nad dzieckiem w Polsce.  
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10. Formy pracy społecznej według H. Radlińskiej. 

11. Etapy diagnozowania w pracy socjalnej 

12. Kryzysy w życiu człowieka. Interwencja kryzysowa. 

13. Istota wolontariatu. Określ możliwości korzystania z pracy wolontariuszy w obszarze pracy 

socjalnej. 

 

Zagadnienia modułowe: 

Moduł do wyboru: Pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny 

1. Istota asystentury w pracy z rodziną. 

2. System pomocy rodzinie w Polsce. 

3. Wspieranie osób niepełnosprawnych w Polsce.  

4. Kompetencje doradcy socjalnego. 

5. Diagnoza indywidualna a diagnoza rodziny. 

6. Instytucje świadczące usługi poradnicze w pracy socjalnej. 

7. Jakie są przesłanki i skutki ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej. 

 

Moduł do wyboru: Pracownik socjalny w środowisku i instytucjach lokalnych 

1. Cele i zadania pracownika socjalnego w metodzie organizowania środowiska. 

2. Zadania instytucji pomocy społecznej w gminie, powiecie, województwie.  

3. Zagadnienia uregulowane w prawie rodzinnym, w których  wnioskodawcą mogą być kierownicy 

ośrodków pomocy społecznej. 

4. Uwarunkowania i skutki umieszczenia osoby bez jej zgody w domu pomocy społecznej. 

5. Pracownik socjalny jako rzecznik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


