
Wydział Nauk Społecznych 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 
REGULAMIN praktyk DYPLOMOWYCH na kierunku PRACA SOCJALNA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin dotyczy studenckich praktyk dyplomowych na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku praca socjalna. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

2) Wydział – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; 

3) Prodziekan – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego; 

4) instytucja przyjmująca – placówka, zakład pracy, organizacja pozarządowa, która 

przyjmuje studenta na praktykę; 

5) praktyka dyplomowa – praktyka odbywana na potrzeby przygotowania i realizacji 

projektu socjalnego, umożliwiająca studentowi podjęcie działań na rzecz wsparcia 

jednostek, grup, społeczności w trudnej sytuacji życiowej;  

6) promotor – nauczyciel akademicki kierujący pracą licencjacką lub magisterską. 

 

§ 2 

1. Praktyki dyplomowe obowiązują wszystkich studentów kierunku praca socjalna. 

2. Oprócz praktyk dyplomowych, studenci realizują obowiązkowe praktyki zawodowe 

regulowane odrębnym regulaminem i zasadami. 

3. Studentom z tytułu praktyki nie przysługują ze strony Uczelni żadne świadczenia. 

 

II. ORGANIZACJA PRAKTYK DYPLOMOWYCH 

 

§ 3 

1. Praktykę dyplomową można rozpocząć nie wcześniej niż po zaliczeniu czwartego semestru 

studiów w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego semestru w przypadku 

studiów drugiego stopnia, przy czym jej zaliczenie następuje – odpowiednio – w semestrze 

szóstym na studiach pierwszego stopnia i w semestrze czwartym na studiach drugiego 

stopnia. 

2. Wymiar praktyki dyplomowej wynosi 120 godz. (cztery tygodnie), przy czym jej realizacja 

jest rozłożona na trzy ostatnie semestry studiów. 

3. Praktyka dyplomowa odbywa się w oparciu o podjętą przez studenta współpracę z jednostką, 

grupą, społecznością, instytucją lub organizacją działającą w obszarze pomocy społecznej. 

4. Praktyka dyplomowa odbywa się równolegle z seminarium dyplomowym i jest ściśle 

związana z przygotowaniem i realizacją projektu socjalnego. 

5. Realizacja praktyki nie może kolidować z odbywaniem przez studenta przewidzianych w 

programie studiów zajęć na Uczelni. 

6. Nadzór merytoryczny nad realizacją praktyki dyplomowej sprawuje promotor pracy 

dyplomowej. 

7. Zasady realizacji oraz szczegółowy harmonogram czynności związanych z organizacją 

praktyki dyplomowej określa załącznik 2 do Regulaminu.  
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III. OBOWIĄZKI PROMOTORA  

§ 4 

Promotor jest zobowiązany do: 

1) zaznajomienia studenta z trybem odbywania oraz zaliczania praktyki; 

2) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyki; 

3) udzielania pomocy i porad studentom odbywającym praktykę; 

4) zaliczania odbycia praktyki poprzez dokonanie wpisu oceny. 

 

 

IV. OBOWIĄZKI STUDENTA 

§ 5 

Student zobowiązany jest do: 

1) wybrania instytucji przyjmującej, w której zostanie odbyta praktyka lub jednostki, rodziny, 

grupy czy społeczności lokalnej, w której będzie realizowany projekt socjalny; 

2) dokonania badań na rzecz diagnozy; 

3) przygotowania planu pomocy / wsparcia / rozwiązania / przeciwdziałania; 

4) podjęcia próby wdrożenia planu pomocy1; 

5) dokonania ewaluacji wdrożonego projektu; 

6) przestrzegania ustalonych norm i zasad obowiązujących w miejscu odbywania praktyki; 

7) respektowania zasady poufności przy dostępie do dokumentacji objętej ochroną danych 

osobowych; 

8) gromadzenia dobrych praktyk celem wykorzystania ich w swojej karierze zawodowej. 

 

V. TRYB ZALICZANIA PRAKTYK DYPLOMOWYCH 

§ 6 

1. Zaliczenie praktyk jest koniecznym warunkiem ukończenia studiów. Za praktykę przypisuje się 
określoną w programie studiów liczbę punktów ECTS. 

2. Praktyka kończy się uzyskaniem zaliczenia na ocenę. 
3. Zaliczenie praktyki przez promotora następuje po pozytywnym zweryfikowaniu osiągniętych 

efektów uczenia się i kompetencji zawodowych na podstawie przygotowanego projektu socjalnego 
oraz podjętej próby jego wdrożenia. 

4. W uzasadnionych przypadkach praktyka dyplomowa może być zaliczona w trakcie wdrażania 
projektu lub przed jego wdrożeniem.  

 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 7 

1. Sprawy dotyczące zasad odbywania i zaliczania praktyk nieobjętych przepisami niniejszego 
regulaminu rozstrzyga Prodziekan. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie począwszy od roku akademickiego 
2020/2021. 

 

 
1 W uzasadnionych sytuacjach promotor może wyrazić zgodę na odstąpienie przez studenta od wdrożenia projektu 
socjalnego. Odstąpienie od wdrożenia projektu socjalnego wymaga uzasadnienia w raporcie ewaluacyjnym. 


