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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Praca socjalna 

1. Poziom/y studiów:  I stopnia 

2. Forma/y studiów:   stacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2:   

4. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia 

się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w 

ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki socjologiczne  115 64 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS 

dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1.  psychologia  20 11 

2.  nauki prawne 15 8 

3.  językoznawstwo 9 5 

4.  filozofia 8 4 

5.  nauki o polityce i administracji 3 2 

6.  ekonomia i finanse 3 2 

7.  nauki o zarządzaniu i jakości 3 2 

8.  nauki o komunikacji społecznej i mediach 2 1 

9.  pedagogika 2 1 

                                                           
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 

naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) podają dane dotyczące dotychczasowego 
przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego stopnia 
poziomów 6-8 PRKi 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKii 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu terminologię, wybrane 
teorie i metodologię z zakresu nauk 
socjologicznych, w tym pracy socjalnej, polityki 
społecznej i innych dyscyplin pokrewnych 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W02 
procesy, zjawiska i problemy społeczne związane z 
obszarem pracy socjalnej i zachodzące między nimi 
relacje 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W03 nurty i przemiany współczesnej cywilizacji  P6U_W1, P6U_W2 P6S_WK1 

K_W04 
różne uwarunkowania działalności zawodowej 
pracownika socjalnego, w tym podstawy prawne, 
ekonomiczne, etyczne 

P6U_W2 
P6S_WK2 
P6S_WK3 

K_W05 
struktury i instytucje społeczne funkcjonujące w 
obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W06 

w sposób zaawansowany – w odniesieniu do 
zakresu danego pozostałymi efektami kształcenia: 
od K_W01 do K_W05 – zjawiska i procesy społeczne 
w obszarach problemowych zgodnych z 
zainteresowaniami, w ramach wybranych 
indywidualnie ścieżek kształcenia 

  

 Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 

wykorzystywać wiedzę w celu opisu i analizy 
przyczyn i przebiegu wybranych procesów, zjawisk i 
problemów społecznych, korzystając z 
zaawansowanych technik ICT 

P6U_U1 
P6S_UW1 

 

K_U02 

w oparciu o adekwatne źródła i krytyczną analizę 
posiadanych informacji identyfikować, analizować, 
interpretować i planować rozwiązania problemów 
jednostek i grup społecznych będących podmiotami 
pracy socjalnej 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U03 
z użyciem specjalistycznego języka wypowiadać się 
na tematy społeczne formułować komunikaty 
kierowane do różnych odbiorców  

P6U_U3 P6S_UK1 

K_U04 
prezentować rozwiązania problemów dotyczących 
pracy socjalnej, dokonywać analizy odmiennych 
stanowisk podczas uczestniczenia w debacie 

P6U_U3 P6S_UK2 

K_U05 
współpracować z innymi w ramach prac grupowych 
i organizować pracę w zespole 

P6U_K3 
P6S_UO1, 
P6S_UO2 
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K_U06 
samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę i 
zaplanować dalszy rozwój zawodowy 

P6U_U2 P6S_UU1 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów 

do 
Kod składnika opisu 

Kod składnika 

opisu 

K_K01 
angażowania się we współpracę na rzecz otoczenia 
społecznego i interesu publicznego 

P6U_K1, 
P6U_K2 

P6S_KO1, 
P6S_KO2 

 

K_K02 
współdziałania w przygotowaniu projektów 
społecznych z zakresu pracy socjalnej 

P6U_K2 P6S_KO3 

K_K03 
rozwiązywania problemów poznawczych i 
praktycznych samodzielnie lub z pomocą eksperta 

P6U_K2 P6S_KK2 

K_K04 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu pracy 
socjalnej i budowania warsztatu pracy pracownika 
socjalnego 

P6U_K1 
P6S_KK1   
P6S_KR1 

 

K_K05 
podejmowania wyzwań zawodowych i zachowania 
się w sposób profesjonalny   

P6U_K1 P6S_KR1 

K_K06 
przestrzegania zasad etyki zawodowej i ponoszenia 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

P6U_K1 
P6U_K2 

P6S_KR1 

 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

   

Wojciech Gizicki   Dr hab., prof. KUL, Prodziekan ds. kształcenia WNS 

Grzegorz Adamczyk   Dr hab., prof. KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych  

Katarzyna Jóźwina  Mgr, sekretarz ds. kształcenia  

Katarzyna Lenart-Kłoś  Dr, adiunkt, koordynator kierunku praca socjalna I stopnia  

Magdalena Lipnicka  Dr, adiunkt 

Agnieszka Zaborowska   Dr, adiunkt 
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Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł informacji 
wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w procesie oceny 
programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań 
jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu 
do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych 
w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia 
tych kryteriów. 

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i auto refleksyjne podejście do 
prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu studiów 
i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły. W części I jego objętość 
nie powinna przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto rozważyć i do 
czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, odpowiadające szczegółowym 
kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom jakości, do których odniesienie się umożliwi 
dokonanie pełnej samooceny, a następnie przeprowadzenie rzetelnej oceny przez zespól oceniający 
PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej raport 
samooceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni autonomicznie 
przedstawiać kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. Wyłącznym celem wskazówek jest 
pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, wskazanie informacji najważniejszych dla procesu 
oceny oraz zainspirowanie do formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi 
w procesie samooceny i opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na 
ocenianym kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r., Uczelnia powinna 
opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół 
wyższych. Należy do grona najstarszych polskich uniwersytetów i jest najstarszą uczelnią wyższą w 
Lublinie.  

Władze  

Wielki Kanclerz: Ks. Abp. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski 

Rektor: Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski 

Prorektorzy: ds. studentów, doktorantów i rozwoju: dr hab. B. Piskorska, prof. KUL; ds. misji i 
administracji: ks. prof. dr hab. M. Sitarz; ds. kształcenia: dr hab. E. Trzaskowska, prof. KUL; ds. nauki 
i kadr: s. dr hab. B. Zarzycka, prof. KUL 

W duchu 100-letniej tradycji misją KUL jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowanie 
inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury. Tożsamość Uniwersytetu wyraża 
przede wszystkim dbałość o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia akademickiego. W tym 
zawiera się pogłębianie i upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata w kontekście 
wyzwań współczesności, troska o zachowanie i rozwój tradycji narodowych oraz realizacja zadań 
wynikających z usytuowania Uniwersytetu w mieście Unii Lubelskiej. 

Kierunek studiów Praca socjalna jest prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk 
Socjologicznych. WNS został powołany w 1980 r., wypełniając lukę instytucjonalną, jaka powstała na 
Uniwersytecie po zamknięciu w 1949 r. Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. W ramach 
WNS funkcjonuje obecnie 6 Instytutów: Nauk Socjologicznych, Dziennikarstwa i Zarządzania, 
Ekonomii i Finansów, Nauk o Polityce i Administracji, Pedagogiki oraz Psychologii, w których kształci 
się obecnie 3500 studentów. 

Z kolei Instytut Nauk Socjologicznych tworzą 4 katedry: Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i 
Pracy Socjalnej; Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności; Socjologii Kultury, Religii i 
Migracji; Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny. 

Ponadto w jego ramach funkcjonuje Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych i Centrum 
Socjologicznych Badań nad Gospodarką i Internetem. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej na 
kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się  

Koncepcja kształcenia na kierunku Praca socjalna jest zgodna z misją uczelni i celami wyrażonymi 
w Statucie KUL. Dotyczy to zwłaszcza prowadzenia badań naukowych w duchu harmonii między 
nauką i wiarą, współtworzenia kultury chrześcijańskiej oraz dbałości o wysoką jakość kształcenia. 
Koncepcja ta odpowiada również aktualnej strategii rozwoju Uniwersytetu (Preambuła Statutu KUL 
oraz Strategia Rozwoju KUL na lata 2020-2025) i Wydziału Nauk Społecznych, m.in. w kwestii 
optymalizacji programu studiów i przystosowania go do wymogów rynku pracy, a także organizacji 
przedsięwzięć naukowych i kulturalnych. Koncepcja kształcenia opiera się na aktywności naukowej i 
badaniach prowadzonych przez pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych KUL. Nawiązuje do 
najnowszych trendów i nowoczesnych rozwiązań zaczerpniętych z ośrodków krajowych i 
zagranicznych, uwzględnia postęp w badaniach naukowych z zakresu nauk socjologicznych, w tym 
polityki społecznej i pracy socjalnej, zwłaszcza w obszarach zatrudnienia wymagających 
specjalistycznej wiedzy branżowej.   

Profil kształcenia na kierunku praca socjalna I stopnia to profil ogólnoakademicki. Studia 
pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna są studiami stacjonarnymi i trwają 6 semestrów. 
Liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi 180 punktów.  

Do procesu rekrutacji mogą przystąpić kandydaci z nową maturą, starą maturą lub maturą 
międzynarodową (IB). Dla kandydatów z nową maturą bierze się pod uwagę wynik wyrażony w skali 
procentowej na podstawie konkursu świadectw dojrzałości – bierze się pod uwagę wynik wyrażony w 
skali procentowej na podstawie konkursu świadectw dojrzałości – punktowany jest język polski (40%) 
oraz wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka lub język obcy nowożytny, lub 
historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub 
geografia, lub filozofia (60% wyniku końcowego) kandydata. Punktowany jest najlepszy wynik 
uzyskany przez kandydata. Dla kandydatów ze starą maturą (świadectwem maturalnym uzyskanym w 
Polsce przed 2005 r.) lub świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą wynik matury wyrażony 
jest oceną w skali 1-6 lub 2-5. Punktowane są oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa 
dojrzałości: język polski (50% wyniku końcowego); dowolny przedmiot zdawany przez kandydata 
(50% wyniku końcowego). Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International 
Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych 
dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na 
wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28. 

Współczesna praca socjalna wymaga prowadzenia wszechstronnych działań na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych, rodzinnych i jednostkowych, a także zaangażowania na rzecz 
społeczności lokalnej, wspomagania i inicjowania zmiany społecznej i rozwoju gospodarczego. 
Program kształcenia w Instytucie Nauk Socjologicznych został przygotowany w taki sposób, aby 
realizować tak rozumianą koncepcję, wpisującą się w potrzeby społeczno-gospodarcze poprzez 
przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej i specjalistycznej, dostarczanie szeregu konkretnie 
zdefiniowanych umiejętności praktycznych, kształtowanie postaw prospołecznych oraz kreatywnych i 
otwartych na działania innowacyjne. Studenci mają do wyboru dwie ścieżki specjalistyczne, ściśle 
powiązane z głównymi obszarami aktywności zawodowej pracowników socjalnych i odpowiadające 
na współczesne potrzeby w zakresie świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej, lokującej się w 
obrębie aktywnej polityki społecznej. Zapewnia to w przyszłości możliwość wyboru interesującej 
studentów specjalizacji zawodowej. W bloku przedmiotów ogólnych student otrzymuje 
przygotowanie z: socjologii, etyki, psychologii społecznej i rozwojowej, polityki społecznej, 
metodologii badań społecznych, podstaw komunikacji, pedagogiki. Wiedza i umiejętności 
specjalistyczne, niezbędne do pracy socjalnej w każdym środowisku, przekazywane są poprzez treści 
kierunkowe, tj.: teorie i modele pracy socjalnej, system pomocy społecznej, społeczności lokalne, 
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prawa człowieka, diagnozowanie problemów społecznych, projekt socjalny, narzędzia pracy socjalnej. 
Uzupełnieniem powyższych jest kształcenie w specjalnościach, które zapewniają specjalistyczne 
umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji pracy socjalnej z rodziną lub w zakresie 
profilaktyki społecznej. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. treści z zakresu: 
niepełnosprawności, problemów wychowawczych, diagnozy problemów rodzinnych, pracy z osobami 
uzależnionymi, poradnictwa, gerontologii, pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne, a także 
pieczy zastępczej, socjoterapii, pracy z osobami bezdomnymi i bezrobotnymi. 

Program studiów uwzględnia współczesne wymagania i potrzeby społeczne, zapewniając 
studentom wiedzę i umiejętności z zakresu: streetworkingu, dialogu motywującego, stosowania 
podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, poradnictwa w sytuacjach trudnych, pracy socjalnej 
w środowisku wielokulturowym, organizowania społeczności lokalnej czy profilaktyki wypalenia 
zawodowego. 

Realizacja programu studiów spoczywa na profesjonalistach z określonych dziedzin przy ścisłej 
współpracy praktyków i osób działających w obszarze pomocy społecznej.  Kadra INS  KUL stale 
podnosi kompetencje, prowadzi najwyższej jakości badania naukowe, których wyniki są publikowane 
zgodnie z polityką publikacyjną Uniwersytetu. Program kształcenia na kierunku praca socjalna został 
przygotowany we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, by kompleksowo 
odpowiadał na potrzeby społeczno-gospodarcze w zakresie pracy socjalnej. Zmiany w programie są 
konsultowane z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, m.in. z Konwentem Pracodawców 
(Protokół nr 1/2021/INS z posiedzenia zdalnego Konwentu Pracodawców Instytutu Nauk 
Socjologicznych KUL w dniu 1 lutego 2021 roku). W opracowaniu kierunku kształcenia wzorowano się 
na rozwiązaniach obowiązujących w czołowych polskich uniwersytetach. Szczegółowe propozycje w 
zakresie kształcenia wynikały z zagranicznych pobytów pracowników naukowych, odbywanych m.in. 
w ramach projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL” współfinansowanego ze 
środków UE (EFS) i wyjazdów w ramach programu Erasmus+, a także prowadzenia badań 
międzynarodowych. Program kształcenia i osiągania zamierzonych efektów uczenia się oparty jest na 
następujących założeniach:  
- proces dydaktyczny uwzględnia łączenie teorii z praktyką, m.in. dzięki stosowaniu urozmaiconych 
metod dydaktycznych, w tym symulacji i projektów, prowadzenie zajęć przez praktyków,  
- analizowanie aktualnej sytuacji na rynku pracy i dostosowywanie oferty edukacyjnej do 
zmieniających się wymogów rynkowych, a także śledzenie losów absolwentów i prace nad 
programem uwzględniające informacje zwrotne od kadry naukowo-dydaktycznej, studentów oraz 
opinie Konwentu Pracodawców,  
- wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego kadry, w tym zatrudnienie specjalistów-
praktyków do prowadzenia praktycznych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty). 

Kształcenie w INS KUL pozwala osiągnąć prezentowane w profilu absolwenta oraz sformułowane 
dla I stopnia studiów efekty uczenia się, umożliwiające samodzielne wykonywanie zawodu 
pracownika socjalnego i innych zawodów w obszarze pomocy społecznej (zob.: praca socjalna I 
stopnia) 

https://www.kul.pl/praca-socjalna,art_85696.html  

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/praca-socjalna/  

 Absolwent kierunku Praca socjalna posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pracy socjalnej, 
socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i ekonomii. Jest przygotowany do profesjonalnego 
działania zawodowego w obszarze pracy socjalnej. Potrafi identyfikować problemy i patologie 
społeczne i rodzinne, diagnozować oraz analizować problemy jednostek, grup, rodzin i społeczności, a 
także planować, tworzyć i wdrażać skuteczne rozwiązania problemów społecznych.  

 Absolwent potrafi określić cele, zasady i metody pomocy kierowanej do różnych beneficjentów, 
reagować w sposób profesjonalny w sytuacjach kryzysowych. Potrafi współdziałać z instytucjami i 
organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia 
jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest wyposażony w wiedzę i 
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umiejętności inicjowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i 
integracyjnym w społecznościach lokalnych, a także ich monitoringu i ewaluacji. Potrafi zaplanować i 
zrealizować programy profilaktyczne.  

 Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pracownika socjalnego oraz w innych 
zawodach pomocowych, tj.: asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w 
jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej itp. Absolwent jest 
uprawniony do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.). 

 Może być zatrudniony w obszarze pomocy społecznej, zwłaszcza w: 
▪ Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, 
▪ Powiatowych i gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, 
▪ Centrach Usług Społecznych  
▪ Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, 
▪ Instytucjach wspierających dziecko, rodzinę, osoby wykluczone, 
▪ Domach pomocy społecznej, 
▪ Świetlicach środowiskowych, 
▪ Jednostkach penitencjarnych, 
▪ Organizacjach pozarządowych, 
▪ Instytucjach rządowych i samorządowych (np. w departamentach spraw społecznych, związanych z 
polityką społeczną i rodzinną). 
 Koncepcja kształcenia znajduje swoje odzwierciedlenie w proponowanych specjalnościach w 
ramach studiów I stopnia: opieka nad dzieckiem i rodziną oraz profilaktyka społeczna i wsparcie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Opieka nad dzieckiem i rodziną - specjalność stanowi ofertę dla osób ukierunkowanych na 
bezpośrednią pracę z rodziną w instytucjach pomocy społecznej, chcących podjąć pracę w innym 
zawodzie pomocowym lub poszerzyć swoje kompetencje o specjalistyczną wiedzę i umiejętności 
związane ze wsparciem dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w różnych, trudnych sytuacjach 
życiowych, z uwzględnieniem potencjału społeczności lokalnej oraz aktywizacyjnych i integracyjnych 
funkcji ekonomii społecznej. Punktem wyjścia jest uzyskanie wieloaspektowej wiedzy na temat 
funkcjonowania współczesnych rodzin w kontekście lokalnym i globalnym, zagrożeń i problemów, z 
jakimi się borykają, ich przyczyn i konsekwencji, a także poznanie wybranych zagadnień z prawa 
rodzinnego i opiekuńczego. Następnie studenci uczą się szacować zasoby, diagnozować problemy 
oraz rozpoznawać potrzeby osób i rodzin i oferować adekwatne, specjalistyczne i kompleksowe 
wsparcie. Zajęcia przygotują do analizy sytuacji dzieci, młodzieży i rodzin w kontekście 
funkcjonowania społeczności lokalnej, jej zasobów, działających w niej instytucji i organizacji oraz 
szans wynikających z tego dla mieszkańców. Uczestnicy studiów poszerzają swoje kompetencje do 
pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami wymagającymi pomocy, m.in. z rodzinami z problemem 
niepełnosprawności, ubóstwa, starzenia się, uzależnień, z niezaradnością życiową i wychowawczą, z 
rodzinami zastępczymi. Są kompleksowo przygotowani do wielopoziomowego wspierania dzieci, 
młodzieży i rodzin. Studia przygotowują ponadto do inicjowania działań aktywizacyjnych, 
integracyjnych wobec jednostek i rodzin narażonych na wykluczenie; do trafnego określania form 
pomocy, inicjonowania działań profilaktycznych, w tym o charakterze innowacyjnym.  
 Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów tej specjalności:  
► Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/GOPS/MOPR) 
► Asystent rodziny 
► Koordynator pieczy zastępczej 
► Placówki typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
► Domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i 
fizycznie 
► Środowiskowe domy samopomocy 
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► Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą dzieciom i rodzinie 
► Zespoły tworzące strategie dotyczące ochrony dzieci i rodziny, np. ds. przeciwdziałania przemocy 
domowej 
► Instytucje rządowe i samorządowe (np. departamenty spraw społecznych, związane z polityką 
społeczną i rodzinną) 
 
 Profilaktyka społeczna i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - specjalność 
stanowi ofertę dla osób ukierunkowanych na pracę w instytucjach pomocy społecznej, chcących 
podjąć pracę w innym zawodzie pomocowym lub poszerzyć swoje kompetencje o specjalistyczną 
wiedzę i umiejętności związane z profilaktyką społeczną i wsparciem osób zagrożonych 
wykluczeniem. Studenci pozyskują specjalistyczną wiedzę na temat patologii społecznych, zagrożeń i 
problemów, z jakimi borykają się jednostki nimi dotknięte, ich przyczyn i konsekwencji. Studenci uczą 
się diagnozować problemy oraz rozpoznawać potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem i oferować 
adekwatne, specjalistyczne i kompleksowe wsparcie. Zajęcia przygotują do analizy sytuacji osób 
zagrożonych wykluczeniem i projektowania działań profilaktycznych. Uczestnicy studiów poszerzą 
swoje kompetencje do pracy z osobami wymagającymi pomocy, m.in. problemem 
niepełnosprawności, ubóstwa, starzenia się, uzależnień, bezdomności,  bezrobocia, jak również z 
osobami opuszczającymi zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Są kompleksowo 
przygotowani do podjęcia działań w zakresie profilaktyki społecznej. Studia przygotowują ponadto do 
inicjowania działań aktywizacyjnych, integracyjnych wobec jednostek i rodzin narażonych na 
wykluczenie; do trafnego określania form pomocy, inicjowania działań profilaktycznych, w tym o 
charakterze innowacyjnym. 
 Perspektywy zatrudnienia: 
► Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/GOPS/MOPR) 
► Asystent rodziny 
► Placówki typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
► Domy pomocy społecznej 
► Jednostki penitencjarne 
► Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, 
starszym, opuszczającym zakłady karne, bezrobotnym, uzależnionym 
► Instytucje rządowe i samorządowe (np. departamenty spraw społecznych, związane z polityką 
społeczną i rodzinną). 
 

Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna opisują poziom 
kwalifikacji, jaki studenci powinni osiągnąć w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych. Łączą się integralnie z koncepcją kształcenia, są spójne z założeniami Polskiej Ramy 
Kwalifikacji.  
 Efekty uczenia się odnoszą się przede wszystkim do dyscypliny nauk socjologicznych jako 
dyscypliny wiodącej. Kluczowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy to pozyskanie wiedzy na temat 
znajomości struktury i instytucji społecznych funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej i pracy 
socjalnej, a także uwarunkowań działalności zawodowej pracownika socjalnego, w tym podstaw 
prawnych, ekonomicznych, etycznych (K_W04, K_W05). Do najważniejszych efektów uczenia się w 
zakresie umiejętności i kompetencji społecznych należą: umiejętność wykorzystywania wiedzy w celu 
opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów, zjawisk i problemów społecznych, 
korzystając z zaawansowanych technik ICT, umiejętność identyfikowania, analizowania, 
interpretowania i planowania rozwiązań problemów jednostek i grup społecznych będących 
podmiotami pracy socjalnej w oparciu o adekwatne źródła i krytyczną analizę posiadanych informacji, 
krytyczna ocena posiadanej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i budowanie warsztatu pracy 
pracownika socjalnego, przestrzeganie zasad etyki zawodowej i ponoszenie odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje (K_U01, K_U02, K_K04, K_K06).  
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 W INS KUL prowadzone są wieloaspektowe badania naukowe umożliwiające realizację 
zakładanych efektów uczenia się. Dotyczą one różnych obszarów badawczych eksplorowanych przez 
pracowników poszczególnych katedr: 
 

Nazwa katedry Obszary badawcze 

Katedra Socjologii Struktur, 
Procesów Społecznych i Pracy 
Socjalnej 

► struktury społeczne 
► procesy społeczne 
► praca socjalna 
► socjologii wartości 
► polska filozofia i socjologia prawa, w tym socjologia praw 
człowieka 
► socjologia starości 
► społeczny obraz starości i postrzegania własnego ciała w 
procesie starzenia się 
► badania nt. skutecznej postawy zaradczej w 
samodzielnym i profesjonalnym systemie wsparcia osób 
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
► koncepcja życia społecznego w ujęciu przedstawicieli 
Ośrodka Myśli Politycznej 
► zróżnicowanie społeczne, nierówności  społeczne 
► problematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego 

Katedra Socjologii Kultury, Religii i 
Migracji 

►partycypacja społeczna i obywatelska w przestrzeni 
publicznej, w skali mikro i makrospołecznej 
► dialog społeczny i obywatelski, współpraca i partnerstwa 
międzysektorowe 
►animowanie, organizowanie i integrowanie społeczności 
lokalnych 
►aksjologiczne wymiary przestrzeni publicznej, rola religii i 
osób wierzących we współczesnych procesach społecznych i 
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
►znaczenie służb publicznych 
►polityka społeczna i organizacje pozarządowe 

Katedra Teorii Społecznych i 
Socjologii Rodziny 

►teoria społeczna (socjologia filozoficzna, ontologia 
społeczna) 
►współczesne problemy społeczeństwa (w tym, 
problematyka socjologii rodziny) 
►metodologia nauk społecznych 
►socjologia nauki 

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej 
i Socjologii Moralności 

►sprawiedliwość społeczna – podstawy normatywne i 
społeczne postrzeganie 
► znaczenie sfery publicznej dla funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego 
►autonomia obywatelska; 
►społeczne i gospodarcze znaczenie kapitału moralnego 
►zrównoważony rozwój – wymiar etyczno-społeczny 
►modele społecznej gospodarki rynkowej 
►aksjologiczne aspekty zarządzania, polityki społecznej i 
gospodarczej 
►społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji 
►profesjonalizacja organizacji pozarządowych 
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►funkcje stowarzyszeń w społeczeństwie obywatelskim 
►kultury gospodarcze 
►socjologia moralności, moralność w warunkach 
społeczeństwa konsumpcyjnego 
►badania rynku i opinii publicznej 

 
 Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych są autorami artykułów opublikowanych w 
czasopismach wysokopunktowanych z listy MEiN, m.in. takich, jak: „European Journal of Science and 
Theology”, „Safety Science”, „European Research Studies Journal”, „PLoS ONE”, „Religions”,  
„Przegląd Sejmowy”, „Verbum Vitae”, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Entrepreneurship 
and Sustainability Issues”, “American Journal of Health Behavior”, „BMC Pregnancy and Childbirt”, 
„BMC Women’s Health”, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 
„Journal of Consumer Policy”, „Journal of Security and Sustainability Issues”, “Resocjalizacja Polska”, 
“Studia Oecumenica”, „Studia Socjologiczne”, „Sustainability”, “Teologia i Moralność”, „Annals of 
Agricultural and Environmental Medicine“, “Seminare. Poszukiwania naukowe”, „The New 
Educational Review” (punktacja powyższych czasopism 70-140 pkt. lub „stara” lista A) oraz “Człowiek 
w kulturze”, „European Journal of Transformation Studies”, „Horyzonty Wychowania”, „Roczniki 
Kulturoznawcze”, “Roczniki Nauk Społecznych”, „Roczniki Teologiczne”, „Studia Gdańskie”, 
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, “Zeszyty Naukowe KUL” (czasopisma za 40 pkt.). 
 
 W wyniku prowadzonych w Instytucie Nauk Socjologicznych badań naukowych oraz realizacji w 
poszczególnych katedrach tematów przynależących do wspomnianych obszarów badawczych 
powstały prestiżowe publikacje książkowe, m.in.: 
- M. Wódka, Między „moralnością kamieni” a prawami człowieka. Franciszka Janusza Mazurka 
koncepcja katolickiej nauki społecznej, Wyd. KUL, Lublin 2015. 
- M. D. Adamczyk, Aktywnie ku emeryturze, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w 
Lublinie, Lublin 2015. 
- S. Fel, (współautorzy: Joanna Chwaszcz, Iwona Niewiadomska, Michał Wiechetek, Agnieszka Palacz-
Chrisidis), Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i zawodowym, PWN, Warszawa 2015. 
- K. Jurek, Tożsamość imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Wchodzenie w polskie społeczeństwo, Wyd. 
KUL, Lublin 2016. 
- J. Plewko, W. Szymczak, T. Adamczyk, Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w 
Wielkiej Brytanii. Praca – rodzina – religijność – partycypacja, TN KUL, Lublin 2018. 
- M. Adamczyk, Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do 
emerytury, Lublin 2019.  
- M. Wódka, S. Fel, M. Zdun, Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego, Lublin 2019.  
- M. Hułas, Decydować samemu. Sfera publiczna jako „locus” autonomii według Juergena 
Habermasa, Wyd. KUL, Lublin 2019. 
- A. Betlej, Społeczeństwo sieciowe – potencjały zmian i ambiwalentne efekty, Wyd. KUL, Lublin 2019. 
- K. Lenart-Kłoś, Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, Lublin 2020.  
- T. Peciakowski, Listy (nie)pokornych. Intelektualiści w polskiej przestrzeni publicznej, TN KUL, Lublin 
2020. 
- D. Szczygielski, Etos małżeńsko-rodzinny w warunkach polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego. 
Studium socjologiczne. Lublin 2020. 
- A. Jabłoński, J. Szymczyk, Images of Social Life. A Century of Sociology at the John Paul II Catholic 
University of Lublin, Peter Lang, Berlin 2020. 
- T. Adamczyk, Autentyczność i duchowość – księża w opinii polskiej młodzieży. Analiza socjologiczna, 
Wyd. KUL, Lublin 2020. 
- M. Gruchoła, J. Szulich-Kałuża, Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej, Wyd. KUL, Lublin 
2020. 
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- T. Peciakowski, W. Gizicki, Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-Border Cooperation, 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin 2020. 
- M. Szyszka, J. Plewko, Parafia jako źródło wsparcia społecznego. Zasoby i potrzeby parafii, Wyd. 
KUL, Lublin 2021. 
 
 Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych pełnią funkcje: redaktorów czasopism, członków 
komitetów [rad] redakcyjnych/naukowych, recenzentów artykułów w prestiżowych czasopismach 
naukowych. Ważnym elementem rozwoju naukowego mającym bezpośredni związek z realizacją 
efektów uczenia się są konferencje, sympozja, seminaria naukowe organizowane lub 
współorganizowane przez pracowników INS KUL, np.: 
- Dni Praw Człowieka [ogólnopolska konferencja naukowa]. Dni Praw Człowieka to zainicjowana przez 
prof. Hannę Waśkiewicz, a kontynuowana przez dr hab. Krzysztofa Motykę, prof. KUL coroczna 
konferencja naukowa odbywająca się w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. 
- Konferencja: Aktywizacja i integracja społeczna we współczesnej pracy socjalnej [z racji: Dnia 
Pracownika Socjalnego - 2016]. Organizator: dr hab. W. Szymczak, prof. KUL 
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Inkluzja społeczna – analiza wielowymiarowa, [2016]. 
Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, ks. dr hab. S. Fel, prof. KUL (współorganizacja). 
- Międzynarodowe spotkanie naukowe: Ludzie w drodze – nowe spojrzenie na migrację. 
Międzynarodowe Centra „G.B. Scalabrini” oraz doświadczenie spotkania z migrantami i uchodźcami 
[2017]. Organizatorzy: Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego (dr hab. 
Jadwiga Plewko), Koło Naukowe Studentów Socjologii KUL 
- Konferencja ogólnopolska: Praca socjalna z osobami starszymi w kontekście teorii i praktyki [2017]. 
Konferencja zorganizowana przez: MNiSW, KUL [dr hab. W. Szymczak, prof. KUL, dr hab. M. 
Adamczyk]. 
- Dzień Pracownika Socjalnego w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL „Pracownik socjalny – zawód 
jutra” [2019] 
- Cykl Konferencji Międzynarodowych związanych z rozwojem społeczeństwa sieciowego, w 2021 
roku była to już XX konferencja z tego cyklu: „Digital Future of Central and Eastern European Societies 
and Economies”, współorganizowana przez Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Faculty of the 
Economics and Business, Institute of Economics by Paata Gugushvili), University of Daugavpils 
(Institute of Humanities and Social Sciences), SGH, Polskie Towarzystwo Oceny Technologii i Fundację 
Edukacyjną „Transformacje”. 
 W 2020 roku został zainicjowany także cykl „Spotkania z praktyką”, podczas których Studenci mają 
okazję uczestniczyć w wydarzeniach przybliżających im pracę w różnych środowiskach i 
wspierających ich rozwój. Wydarzenia te są współorganizowane przy udziale Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego – Oddział Lubelski i Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej KUL. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

Elementem wyróżniającym program studiów na kierunku praca socjalna jest kształtowanie 
postawy etycznej przyszłych pracowników socjalnych i pracowników sektora pomocowego, dzięki 
której w działalności zawodowej możliwe będzie kierowanie się wysokimi standardami moralnymi.  
Dość duży blok zajęć kierunkowych i ogólnouniwersyteckich jest skoncentrowany wokół tej 
problematyki, np. Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej, Etyka, Podstawy socjoterapii, 
Etyka pracownika socjalnego, Socjologia problemów społecznych. Studenci zdobywają tam nie tylko 
wiedzę na temat zasad i norm etycznych, co przygotowuje ich do uczestnictwa w debacie na temat 
dylematów moralnych w profesjonalnych relacjach pomocowych, ale również uczy analizować i 
interpretować problemy społeczne, odnosząc się do uniwersalnych standardów moralnych.  
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się  

 Program kształcenia na kierunku praca socjalna przygotowano z uwzględnieniem potrzeb dalszego 
kształcenia zawodowego i wymagań rynku pracy. Treści kształcenia są zgodne z efektami uczenia się 
dla kierunku praca socjalna. Uwzględniają aktualny stan wiedzy i najnowsze wyniki badań. Mają ścisły 
związek z badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracowników INS, w szczególności z badaniami 
z zakresu m.in.: pracy socjalnej, socjologii partycypacji społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, 
socjologii grup etnicznych, socjologii prawa i moralności, socjologii wiedzy, socjologii osób starszych 
itp. Program studiów obejmuje przedmioty (seminaria, warsztaty metodologiczne, konwersatoria), 
podczas których studenci kierunku praca socjalna mają możliwość zapoznania się z metodami i 
rezultatami prowadzonych badań. Pracownicy INS, jak również nauczyciele akademiccy z innych 
instytutów prowadzący zajęcia na kierunku praca socjalna, włączają wyniki swoich badań do treści 
kształcenia prowadzonych przez siebie przedmiotów. Treści kształcenia umożliwiają realizację 
zakładanych efektów uczenia się, np. umiejętność wykorzystywania wiedzy w celu opisu i analizy 
przyczyn i przebiegu wybranych procesów, zjawisk i problemów społecznych, korzystając z 
zaawansowanych technik ICT jest nabywana między innymi na zajęciach z metod badań społecznych 
czy statystyki w pracy socjalnej, a pogłębiana podczas seminariów licencjackich. Przyczynia się to do 
osiągnięcia efektu kierunkowego kształcenia (K_U02), ponieważ w oparciu o adekwatne źródła i 
krytyczną analizę posiadanych informacji absolwent potrafi identyfikować, analizować, interpretować 
i planować rozwiązania problemów jednostek i grup społecznych będących podmiotami pracy 
socjalnej.  

Przedmiotowe efekty uczenia się są opisane w kartach opracowanych dla każdego przedmiotu i 
realizują zakładane efekty uczenia się ustalone dla kierunku praca socjalna. Pracownicy 
odpowiedzialni za prowadzenie poszczególnych przedmiotów mają możliwość aktualizacji kart 
przedmiotu dla każdego cyklu kształcenia, zwłaszcza w oparciu o najnowszą literaturę czy metody 
kształcenia. Karty przedmiotu są udostępniane studentom podczas zajęć i na stronie internetowej 
INS. Wiodącą dyscypliną są nauki socjologiczne. Przykładami przedmiotów na studiach pierwszego 
stopnia realizującymi te treści programowe są: podstawy socjologii, społeczności lokalne i rozwój 
lokalny, socjologia problemów społecznych, polityka społeczna, demografia społeczna, analiza i 
identyfikacja problemów społecznych, metody badań społecznych, teorie i modele pracy socjalnej, 
gerontologia społeczna, socjologia pracy i bezrobocia. Program studiów na kierunku praca socjalna 
pierwszego stopnia przewiduje także wybór języka obcego nowożytnego w wymiarze 120 godz. 
Studenci na studiach I stopnia dochodzą do znajomości języka obcego na poziomie B2.  

Dokonując analizy powiązania treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia się  i dyscypliną 
wiodącą, jaką stanowią nauki socjologiczne, można wskazać następujące przykłady: 

- przedmiot „Podstawy socjologii” - obejmuje m.in. analizę zagadnień związanych ze strukturami 
społecznymi, koncepcjami narodu, państwa, zmiany społecznej, rozwoju społecznego, typologią 
współczesnych społeczeństw K_W02 

- przedmiot „Socjologia problemów społecznych” – obejmuje m.in. analizę uwarunkowań 
problemów społecznych, teorii wyjaśniających ich mechanizmy z perspektywy socjologicznej K_W03 

- przedmiot „Teorie i modele pracy socjalnej” - obejmuje m.in. analizę zagadnień związanych ze 
znajomością teorii pracy socjalnej, z identyfikacją wartości pracy socjalnej, jej funkcji i założeń, co 
realizuje efekt kierunkowy K_W01  

Na studiach pierwszego stopnia w połowie I roku student dokonuje wyboru specjalności. Na 
studiach pierwszego stopnia są to: opieka nad dzieckiem i rodziną oraz profilaktyka społeczna i 
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem. Specjalności są realizowane od III do VI semestru.  

Na studiach pierwszego stopnia program studiów zawiera przedmioty obligatoryjne i przedmioty 
do wyboru, w tym przedmioty realizowane w ramach specjalności. Ze względu na specyfikę pracy 
pracownika socjalnego zamiast klasycznych zajęć z wychowania fizycznego na I roku studiów, 
program przewiduje wychowanie fizyczne z elementami samoobrony.  
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Program kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunku praca socjalna zakłada 
prowadzenie zajęć uniwersyteckich w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, 
konwersatoria, seminaria, lektorat i wychowanie fizyczne z elementami samoobrony. Nauczyciele 
akademiccy stosują zróżnicowane metody kształcenia mające na celu osiągnięcie przez studentów 
założonych efektów uczenia się. Metody prowadzenia zajęć dobierane są w zależności od tematyki 
zajęć, założonych efektów, liczebności grup, dostępnej infrastruktury itp. Prowadzący zajęcia 
aktualizują wykorzystywane metody uwzględniając potrzeby studentów zgłaszane bezpośrednio oraz 
w arkuszach oceny zajęć wypełnianych przez studentów pod koniec semestru.  

Katalog metod dydaktycznych stosowanych podczas różnych form przekazywania wiedzy jest 
urozmaicony. W zależności od tematyki zajęć wykłady są prowadzone w formie konwencjonalnej, 
konwersatoryjnej lub problemowej. Ćwiczenia, które z reguły uzupełniają treści wykładu, operują 
bardziej urozmaiconymi metodami; są to m.in. analiza tekstu, dyskusja, praca w grupach, studium 
przypadku, prezentacje, referaty, burza mózgów, metoda problemowa. Ich celem jest pogłębienie 
przez studentów wiedzy oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych. Z 
kolei konwersatoria, które łączą formę wykładu i ćwiczeń, sprawdzają się przy omawianiu problemów 
dystynktywnych dla pracy socjalnej acz nieszeroko zakrojonych. Istotnym elementem kształcenia na 
naszym kierunku są warsztaty, które mają na celu położenie jeszcze większego nacisku na praktyczny 
aspekt wybranych zagadnień i w ten sposób doskonalą umiejętności niezbędne w przyszłej pracy. Na 
finalnych semestrach studiów wiedza, umiejętności i kompetencje studentów są kompletowane 
podczas seminariów licencjackich. Są to zajęcia trwające dwa semestry, które także pogłębiają wiedzę 
w danym obszarze oraz przygotowują studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej. 
Wybór seminarium zależy od indywidualnych zainteresowań studenta i wybranej ścieżki 
specjalizacyjnej. Zgodnie z Regulaminem Studiów KUL, licencjacką pracę dyplomową kończącą studia 
pierwszego stopnia student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela 
akademickiego posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora.  

Zasady nauczania języków obcych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przewidują, 
że za prowadzenie lektoratów odpowiada Studium Języków Obcych (SJO). Lektoraty to zajęcia nauki 
języków obcych nowożytnych. Studium prowadzi naukę następujących języków nowożytnych: 1) 
angielski, 2) francuski, 3) hiszpański, 4) niemiecki, 5) włoski, 6) rosyjski. Decyzję o wyborze języka oraz 
poziomie kursu student podejmuje na podstawie wyniku testu poziomującego wypełnianego podczas 
procesu rekrutacji. Studenci rozpoczynający studia I stopnia kończą kurs języka obcego egzaminem 
na poziomie B2. Egzaminy przeprowadzane dla studentów uczących się w różnych grupach na tym 
samym poziomie odbywają się w formie pisemnej i ustnej, w terminach wyznaczonych wcześniej 
przez SJO zgodnie z Regulaminem studiów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest przystąpienie do obu 
części egzaminu (pisemnej oraz ustnej) i uzyskanie co najmniej 50% punktów łącznie z obu części. W 
przypadku pozytywnego zdania egzaminu, na wniosek studenta, wydaje się Uniwersytecki Certyfikat 
Znajomości Języka Obcego. Uzyskanie certyfikatu międzynarodowego na poziomie B2 stanowi 
podstawę do uznania wymaganych efektów uczenia się w zakresie znajomości języków obcych. 
Przedstawiony certyfikat musi oceniać wszystkie kompetencje językowe (mówienie, czytanie, pisanie, 
słuchanie). Decyzję o uznaniu podejmuje Komisja ds. potwierdzania efektów kształcenia, w skład 
której wchodzą pracownicy SJO wyznaczeni przez Kierownika Studium. Studenci rozpoczynający 
naukę od poziomów niższych niż B1, w celu podniesienia swoich umiejętności językowych 
niezbędnych do osiągnięcia efektów uczenia się na poziomie B2, mogą uczestniczyć w: 

1) bezpłatnych zajęciach dodatkowych w ramach dodatkowej puli punktów ECTS, 
2) odpłatnych zajęciach organizowanych przez Akademickie Centrum Językowe przy Fundacji 

Rozwoju KUL, 
3) bezpłatnych konsultacjach lektorów w wymiarze 2x45 min w tygodniu, podanych do publicznej 

wiadomości na stronie  www.kul.pl/spnjo oraz na platformie e-kul. 
Student niepełnosprawny uczy się języka obcego wraz ze studentami pełnosprawnymi. Zasady 
tworzenia odrębnych zajęć językowych dla studentów niepełnosprawnych, głównie osób z głębokimi i 
znacznymi uszkodzeniami prelingwalnymi, określa Senat. Grupę specjalną tworzy się w przypadku 
zgłoszenia akcesu przez minimum 3 studentów na dany język na danym poziomie. Student z 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 19 

 

głębokimi i znacznymi uszkodzeniami prelingwalnymi jest zwolniony z poddawania się sprawdzianom 
dotyczącym opanowania sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Warunkiem zaliczenia 
lektoratu przez studenta z głębokimi i znacznymi uszkodzeniami prelingwalnymi jest uzyskanie ocen 
pozytywnych ze sprawdzianów w formie pisemnej. 

Uzupełnieniem programu kształcenia jest wychowanie fizyczne. Ze względu na specyfikę kierunku 
oraz przygotowania zawodowego studenci kierunku praca socjalna uczestniczą w zajęciach 
wychowania fizycznego z elementami samoobrony. Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego 
obowiązują wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia. Student wybiera za 
pośrednictwem platformy e-kul zajęcia o preferowanym profilu. Zasady organizacji i zaliczania zajęć 
wychowania fizycznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II są określone w Uchwale 
763/II/7 Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 25 lutego 2016 r. 

Studenci w celu realizacji efektów uczenia się mogą także korzystać z konsultacji. Nauczyciel 
akademicki jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji dla studentów w wymiarze co najmniej 2 
godzin dydaktycznych (2 moduły dydaktyczne po 45 minut) w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych. W czasie sesji egzaminacyjnej oraz w okresie, w którym 
nie prowadzi zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem urlopów, godzin (dni) rektorskich i dziekańskich i 
innych usprawiedliwionych nieobecności, nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia 
konsultacji dla studentów w wymiarze 90 minut w tygodniu lub w formie odpowiedzi na zapytania 
przekazane przez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail (odpowiedź powinna być udzielona w 
czasie 3 dni roboczych). Czas trwania konsultacji w jednym dniu nie może być krótszy od 1 godziny 
dydaktycznej (Zarządzenie Rop-0101-103/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych i 
konsultacji). Harmonogram konsultacji ustalany jest na początku każdego semestru i podawany do 
wiadomości studentów nie później niż w drugim tygodniu semestru poprzez zamieszczenie na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Informacja o terminie i miejscu konsultacji wprowadzana jest 
do bazy S4A i przenoszona automatycznie na platformę e-KUL oraz spersonalizowaną stronę www 
pracownika do zakładek „rozkład zajęć” i „konsultacje”. 

E-KUL jest wewnętrznym systemem do obsługi studentów KUL, w tym nauczania na odległość. Za 
pomocą e-kul, który umożliwia korzystanie z platformy Moodle, odbywa się dystrybucja materiałów i 
pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej (pliki tekstowe, filmy, zdjęcia), jak również jest 
aktywny system testów i zadań do nauki i kontroli osiągnięć studenta.  

Na podstawie art. 23 ust . 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) zostało wydane Zarządzenie Nr ROP-
0101-159/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 21 maja 2020 r. w 
sprawie zasad funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z którym 
kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów odbywa się zdalnie  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na kierunku praca socjalna zajęcia w roku 
akademickim 2020/21 odbywały się według następującego porządku: prowadzący zajęcia założyli 
zespoły na MS Teams dla wszystkich przedmiotów i grup (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, 
warsztaty, seminaria). Wygenerowane kody do zajęć zostały udostępnione studentom i zamieszczone 
na e-KUL. Studenci na podstawie kodu dołączali do odpowiednich grup na zajęcia, które odbywały się 
w czasie rzeczywistym zgodnym z rozkładem zajęć. Na rok akademicki 2021/22 zasady prowadzenia 
zajęć na odległość określa Zarządzenia Rektora (NR ROP-0101-126/21) z dnia 28 lipca 2021 r. w 
sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022. Założono, że wykłady i 
konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne na studiach prowadzi się w formie 
zdalnej. Zajęcia w formie zdalnej prowadzi się wyłącznie za pomocą narzędzia Microsoft Office 365 w 
ramach synchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w 
różnych miejscach w tym samym czasie w drodze wideokonferencji internetowej, a materiały 
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dodatkowe mogą być zamieszczane na platformie Moodle. Decyzją Kolegium Dziekańskiego WNS (na 
podstawie Zarządzenia nr ROP-0101-98/20 Rektora KUL z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia) organizacja zajęć na WNS KUL od 15 
listopada 2021 r. przebiega według następujących zasad: 

- zajęcia przebiegają w formie hybrydowej, zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć; 
- w celu ograniczenia liczby osób na Uczelni wprowadzono tryb naprzemienny; w tygodniach B 

zajęcia na Uczelni odbywają studenci kierunków prowadzonych w Instytutach:, Ekonomii i Finansów, 
Psychologii oraz Nauk Socjologicznych (w tym studenci pracy socjalnej). Harmonogram tygodni A i B 
został udostępniony studentom i nauczycielom na platformie e-kul i stronie Wydziału.  
 Program studiów na kierunku praca socjalna przewiduje wybór przez studentów indywidualnej 
ścieżki naukowej zgodnej z ich zainteresowaniami. Program studiów umożliwia wybór wykładów 
fakultatywnych, zajęć sportowych i lektoratów, a także seminariów licencjackich. Od III semestru 
studenci realizują wybrane specjalności: Opieka nad dzieckiem i rodziną oraz Profilaktyka społeczna i 
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem. W V i VI semestrze studenci przygotowują pracę 
licencjacką na wybranym seminarium licencjackim, sprofilowanym odpowiednio do wybranej przez 
studentów specjalności. Na specjalności Opieka nad dzieckiem i rodziną studenci mogą wybrać 
następujące seminaria: 1) polityka społeczna; 2) praca socjalna z rodziną. Na specjalności Profilaktyka 
społeczna i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem dostępne są seminaria: 1) profilaktyka i 
rehabilitacja społeczna; 2) wykluczenie i marginalizacja społeczna. Przed wyborem ścieżki 
specjalizacyjnej koordynator kierunku spotyka się ze studentami, prezentuje dostępne możliwości i 
organizuje we współpracy z sekretarzem ds. kształcenia zapisy. Ponadto wspieranie indywidualnych 
potrzeb studentów odbywa się przez kontakty z opiekunem roku, możliwość systematycznego 
kontaktu z pracownikami naukowymi podczas cotygodniowych konsultacji oraz możliwości 
zaangażowania w działalność organizacji studenckich.  

Wsparcie rozwoju studentów znajduje swoje odzwierciedlenie w ofercie nieodpłatnego 
zrealizowania przedmiotów, które nie są przewidziane w programie studiów, a znajdują się w ofercie 
ogólnouniwersyteckiej. Za zgodą dziekana wydziału student może skorzystać z dodatkowego limitu 
bezpłatnych punktów ECTS. Studia z pracy socjalnej mogą być realizowane w ramach indywidualnego 

toku studiów (ITS) polegającego na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku 
przez wykorzystanie oferty dydaktycznej całego Uniwersytetu lub na udziale studentów w pracach 
badawczych (Regulamin Studiów KUL, §7). Studenci, którzy wychowują dzieci, osoby z 
niepełnosprawnościami, uczestniczący w pracach badawczych, pracujący bądź studiujący na więcej 
niż jednym kierunku studiów mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów (IOS). Zasady 
przyznawania i przebieg IOS reguluje §8 Regulaminu Studiów KUL. 

Studenci z niepełnosprawnościami (niesłyszący i słabosłyszący, niewidomymi i słabowidzącymi, z 
niepełnosprawnością mowy i/lub z niepełnosprawnością ruchową) mogą skorzystać z pomocy 
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych (KUL CAN). Wsparcie obejmuje pomoc materialną, 
pomoc w organizacji toku kształcenia, w transporcie i poruszaniu się w obrębie uczelni. W ramach 
KUL CAN funkcjonuje Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych oraz Centrum 
Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących. KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, na której 
angielskiego uczą się studenci głusi i niedosłyszący. Na uwagę zasługuje dostępny tylko na nielicznych 
uczelniach w Polsce lektorat języka angielskiego dla osób niesłyszących. Lektorat prowadzony jest w 
małych, kilkuosobowych grupach umożliwiających bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym 
zajęcia i studentami. Ponadto w ramach pomocy dla osób z niepełnosprawnością realizowany jest 
także projekt pt. "KUL - uczelnia bez barier" (01.10.2020 - 31.10.2023), którego celem jest osiągnięcie 
pełnej dostępności oferty edukacyjnej KUL dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i jej 
dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych otoczenia dzięki wdrożeniu kompleksowego 
programu dotyczącego zmian organizacyjnych, podnoszenia świadomości i kompetencji studentów, 
pracowników dydaktycznych i administracyjnych, w tym kadry kierowniczej przy wykorzystaniu 
nowoczesnych narzędzi i autorskich rozwiązań do dnia 31.10.2023 r). Rekomenduje się, by 
studentom z niepełnosprawnościami stawiać takie same wymagania, jak przed innymi studentami, 
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ponieważ zamierzają oni zdobyć wyższe wykształcenie, a to uczelnia odpowiada za uzyskany przez 
nich dyplom. 

Szczegóły dotyczące programu studiów dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej KUL: 
http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/praca-socjalna/, na BIP: 
https://bip.kul.lublin.pl/praca-socjalna,110514.html, a także na e-kul: 
https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=0&kid=4403&op=2 (wraz z obsadą, ścieżka: e-kul -> plan 
studiów -> Wydział Nauk Społecznych -> Praca socjalna). Na kierunku praca socjalna rozkłady zajęć 
ustalane są na jeden semestr, oddzielnie dla każdego rocznika studiów. Rozkład zawiera zajęcia, 
godziny, osoby prowadzące i sale dydaktyczne. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone od poniedziałku 
do piątku. Informacje o terminach zajęć, zwłaszcza cyklicznych, są oznaczone w rozkładach zajęć, a 
rozkład tygodni A i B podany do wiadomości pracowników i studentów. Rozkłady zajęć z obsadą i 
formą zaliczenia podawane są do wiadomości studentów i nauczycieli akademickich przez 
umieszczenie na platformie e-KUL i wywieszenie na tablicach ogłoszeń na odpowiednim piętrze. 
Wszelkie zmiany w organizacji zajęć, zwłaszcza spowodowane nieobecnością nauczyciela 
akademickiego prowadzącego zajęcia, muszą być z wyprzedzeniem udostępnione do wiadomości 
studentów na platformie e-KUL przez sekretarza (Zarządzenie Rop-0101-103/17 Rektora Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad 
organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji). 
 
Proporcje liczby godzin przypisanych poszczególnym formom zajęć dla studiów pierwszego stopnia w 
edycji kształcenia rozpoczętej w roku akademickim 2021/2022 ilustrują poniższe tabele: 
 

Praca socjalna I stopnia – specjalność opieka nad dzieckiem i rodziną 

 Liczba godzin  Udział procentowy (%) 

Wykład  645 31,4% 

Ćwiczenia 225 10,9% 

Konwersatorium 525 25,5% 

Warsztaty 330  16,1% 

Seminarium  60 2,9% 

Lektoraty 120 5,8% 

Wychowanie fizyczne 60 2,9% 

Praktyka zawodowa 90 4,4% 

RAZEM 2055 100,0% 

 

Praca socjalna I stopnia – specjalność profilaktyka społeczna i wsparcie osób zagrożonych 
wykluczeniem  

 Liczba godzin  Udział procentowy (%) 

Wykład  630 30,7% 

Ćwiczenia 240 11,7% 

Konwersatorium 525 25,5% 

Warsztaty 330 16,1% 

Seminarium  60 2,9% 

Lektoraty 120 5,8% 

Wychowanie fizyczne 60 2,9% 

Praktyka zawodowa 90 4,4% 

RAZEM 2055 100,0% 

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna trwają sześć semestrów i pozwalają na 

uzyskanie 180 punktów ECTS. Łączna liczba godzin w cyklu dla studenta wynosi 1935. Zarządzenie 
Rektora KUL z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia wytycznych programowych (ROP-0101-
61/20 określa m.in. minimalną liczbę uczestników, jaka jest wymagana dla prowadzenia zajęć:  
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- 150 osób – w przypadku wykładów misyjnych i ogólnouniwersyteckich,  
- 20 osób – w przypadku ćwiczeń, konwersatoriów, zajęć z wychowania fizycznego, lektoratów 

oraz zajęć w ramach specjalności lub specjalizacji,  
- 10 osób – w przypadku wykładów fakultatywnych, wykładów monograficznych i proseminariów,  
- 10 osób – w przypadku seminariów licencjackich,  

Liczbę grup zajęciowych określa dziekan wydziału, na wniosek dyrektora instytutu, na podstawie 
zapisów dokonanych na określony rok i kierunek kształcenia, a w przypadku przedmiotów do wyboru 
– na poszczególne przedmioty.  

W przygotowaniu studenta do wejścia na rynek pracy i poszerzenia wiedzy i umiejętności 
znaczącą rolę pełnią praktyki. Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna przewidują 
realizację praktyk obowiązkowych w wymiarze 90 godzin po drugim roku studiów. Przysługują za nie 
3 punkty ECTS. Praktyki można realizować maksymalnie w dwóch instytucjach, przy czym w wybranej 
instytucji należy zrealizować co najmniej 30 godzin praktyk. Istnieje możliwość zaliczenia pracy 
zawodowej, stażu, wolontariatu lub działalności gospodarczej jako praktyki studenckiej. Praktyki 
odbywają się według regulaminu obowiązkowych praktyk studenckich realizowanych przez 
studentów na kierunku praca socjalna I stopnia i Zarządzenia Rektora KUL z dnia 19 grudnia 2017 r. w 
sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na 
studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ROP-0101-116/17). Praktyki 
zawodowe mają formę praktyk ciągłych i nie mogą uniemożliwiać uczestnictwa w zajęciach 
dydaktycznych na Uniwersytecie, dlatego realizowane są przede wszystkim w okresie wakacyjnym. 
Odbycie praktyk w okresie trwania roku akademickiego możliwe jest po uprzednim uzyskaniu 
pisemnej zgody Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. 

Student ma prawo do praktyk nadobowiązkowych. Koordynowaniem działań związanych z ich 
realizacją zajmuje się Biuro Karier KUL. Studenci odbywają praktyki w instytucjach przyjmujących, w 
których osiągają założone efekty uczenia się. Nadzór nad praktykami sprawuje Opiekun Praktyk. 
Student może odbyć praktyki w następujących miejscach: 

• Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie 

• Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej 

• Centrach Usług Społecznych  

• Domach Pomocy Społecznej (dla różnych grup klientów)  

• Stowarzyszeniach i fundacjach działających w obszarze pomocy rodzinie, pomocy 
społecznej  

• Jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania 
bezrobociu 

• Świetlicach środowiskowych i terapeutycznych 

• Warsztatach Terapii Zajęciowej  

• Placówkach wsparcia osób bezdomnych  

• Domach Dziecka  

• Wioskach Dziecięcych  

• Pogotowiach Opiekuńczych  

• Ośrodkach Interwencji Kryzysowej  

• Hospicjach  

• Zakładach karnych i aresztach śledczych 

• Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

• Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie  

• Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia  

• Schroniskach dla Nieletnich 

• Zakładach Poprawczych 

• Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych; organizacjach pożytku publicznego, w tym 
podmiotach ekonomii społecznej 
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• krajowych i europejskich instytucjach o charakterze pomocowym i opiekuńczym, w 
dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej 

• innych instytucjach związanych ze świadczeniem szeroko rozumianych usług społecznych. 
 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie    

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia są określone w odpowiednich uchwałach Senatu 
KUL. Ostatnia rekrutacja przeprowadzana była na podstawie Uchwały 824/II/6 Senatu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad postępowania 
rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 
2021/2022. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna jest możliwe po 
spełnieniu jednej z trzech przewidzianych form: na podstawie „nowej matury”, „starej matury” lub 
matury zagranicznej, matury międzynarodowej (IB Genewa). Dla kandydatów z „nową maturą” bierze 
się pod uwagę wynik wyrażony w skali procentowej na podstawie konkursu świadectw dojrzałości – 
punktowany jest język polski (40%) oraz wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka 
lub język obcy nowożytny, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub 
wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia (60% wyniku końcowego); punktowany jest 
najlepszy wynik uzyskany przez kandydata. Dla kandydatów ze starą maturą (świadectwem 
maturalnym uzyskanym w Polsce przed 2005 r.) lub świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą 
wynik matury wyrażony jest oceną w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą 
wybierają dowolną skalę. Punktowane są oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości: 
język polski (50% wyniku końcowego); dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z 
następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, 
matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki 
lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród 
wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Natomiast 
kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez 
Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują 
maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile 
uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28. Proces rekrutacji rozpoczyna 
rejestracja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej kandydat.kul.pl. W określonych i 
podanych na stronie internetowej terminach należy wybrać kierunek z oferty, wprowadzić wyniki ze 
świadectwa/dyplomu oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Biuro Rekrutacji KUL koordynuje proces 
rekrutacji na studia. Kandydaci są obsługiwani przez pracowników biura w języku polskim, angielskim, 
rosyjskim i ukraińskim.  

Art. 165 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i § 20 Regulaminu Studiów KUL wskazuje, że 
Student KUL może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z przepisów obowiązujących na KUL, co potwierdza dziekan na wniosek studenta. 
Przeniesienie studenta do innej szkoły wyższej jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów w 
Uniwersytecie. Student z innej szkoły wyższej może przenieść się na KUL, jeżeli wypełnił wszystkie 
obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. Decyzję o 
przyjęciu podejmuje dziekan i określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic programowych, z 
uwzględnieniem efektów uczenia się uzyskanych w innej szkole wyższej, wyrażonych w punktach 
ECTS przypisanych do przedmiotów w programie studiów KUL. Wniosek o przeniesienie należy złożyć 
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nie później niż w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze studiów. Szczegółowy 
reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów 
kształcenia (ROP-0101-43/15) dostępne na stronie internetowej Uczelni 
https://www.kul.pl/regulacje-prawne,13647.html.  

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem wyższym 
reguluje uchwała Senatu KUL z 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania organizacji 
potwierdzania efektów uczenia się do przepisów ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce dostępna na stronie internetowej: https://www.kul.pl/regulacje-
prawne,13647.html. Dodatkowo na Wydziale Nauk Społecznych KUL funkcjonuje Wydziałowa 
Komisja ds. Jakości Kształcenia, która realizuje zadania nałożone na Wydział wynikające z uchwały 
Senatu. W Dziale Kształcenia – Sekcji ds. Obsługi Kandydatów i Studentów powołuje się Punkt 
Konsultacyjny do spraw potwierdzania efektów uczenia się. Dla każdego kierunku studiów, 
spełniającego określone warunki, prodziekan właściwy ds. kształcenia ustanawia doradcę ds. 
potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się potwierdzane są w zakresie odpowiadającym 
efektom uczenia się zawartym w programie studiów określonego kierunku, poziomu i profilu. 
Rezultatem procesu potwierdzania efektów uczenia się jest zaliczenie określonych zajęć i zwolnienie z 
konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie 
kształcenia określonego poziomu, profilu i formy studiów. Wnioskodawca składa wniosek o 
potwierdzenie efektów uczenia się, zgodnie ze specjalnie dedykowanym formularzem stanowiącym 
załącznik nr 1 do Regulaminu w Punkcie Konsultacyjnym wraz z określonymi załącznikami: 

1) w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji 
pozaformalnej: 

a) certyfikaty, dyplomy i inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursach i szkoleniach, 
b) dla potwierdzenia efektów uczenia się z zakresu języka obcego - certyfikaty językowe 

zweryfikowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych albo wydany za granicą dokument 
uznany za równoważny świadectwu dojrzałości. 

2) w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji 
nieformalnej: 

a) dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie doświadczeń życiowych i 
zawodowych, np. zakres obowiązków służbowych, opis stanowiska pracy; 

b) dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie doświadczeń zdobytych 
podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych; 

c) dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych 
Dokumentacja ta powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami uczenia się dla 
zajęć, o których uznanie ubiega się wnioskodawca. Punkt Konsultacyjny dokonuje formalnej oceny 
dokumentacji wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny, Wnioskodawca wzywany jest 
do jego uzupełnienia we wskazanym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
Kompletny pod względem formalnym wniosek przekazywany jest do prodziekana właściwego ds. 
kształcenia właściwego wydziału. Powołany dla danego kierunku studiów doradca ds. potwierdzania 
efektów uczenia się dokonuje analizy wniosku i identyfikuje zajęcia, dla których możliwe byłoby 
potwierdzenie efektów uczenia się, a następnie przekazuje dokumentację do Komisji Weryfikującej. 
Komisja weryfikująca, w zależności od charakteru wniosków oraz zdefiniowanych dla poszczególnych 
zajęć efektów uczenia się i metod ich weryfikacji, przygotowuje stosowne narzędzia potwierdzania 
efektów uczenia się, np. pytanie testowe, zadania problemowe teoretyczna, zadania problemowe 
praktyczne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja potwierdza zbieżność uzyskanych przez 
wnioskodawcę efektów uczenia się z efektami uczenia się określonymi w programie danego kierunku, 
poziomu i profilu oraz możliwość zaliczenia określonych zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami 
ECTS. Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się kończy się wystawieniem oceny za 
każde zajęcia podlegające potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi na uczelni kryteriami oceniania. 
Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół. W przypadku pozytywnej 
decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się, komisja weryfikująca wydaje zaświadczenie i przekazuje 
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je wraz z protokołem komisji rekrutacyjnej właściwego wydziału. Kopię zaświadczenia wydaje się 
wnioskodawcy. W przypadku negatywnej decyzji komisji weryfikującej, wnioskodawcy służy 
odwołanie do prorektora właściwego ds. kształcenia. Uczelnia pobiera opłaty z tytułu poniesionych 
kosztów związanych z procedurą potwierdzania efektów uczenia się. Wysokość opłaty ustalana jest 
przez prodziekana właściwego ds. kształcenia w porozumieniu z kwestorem KUL, indywidualnie dla 
każdego wnioskodawcy. Zasady ustalania opłaty określa zarządzenie rektora. Opłatę wnosi się 
niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się. Nadzór nad prawidłowością 
procesu potwierdzania efektów uczenia się sprawuje prorektor właściwy ds. kształcenia.  
Zasady dyplomowania na kierunku praca socjalna są określone przez szereg aktów prawnych. W 
zakresie dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL obowiązują poniższe dostępne na stronie 
internetowej WNS i INS: (https://www.kul.pl/zasady-dyplomowania,art_82997.html)  
Zasady dyplomowania na kierunku praca socjalna są określone przez szereg aktów prawnych. W 
zakresie dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL obowiązują poniższe akty prawne: 
(https://www.kul.pl/zasady-dyplomowania,art_82997.html) 
1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861). 
2. Regulamin Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Uchwała 805/II/1 Senatu 
KUL z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów KUL). 
3. Zarządzenie ROP-0101-2/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, które w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
Cov-2 zostało uchylone przez zarządzenia Rektora KUL nr ROP-0101-167/20  z dnia 27 maja 2020 r. 
oraz nr ROP-0101-262/20 z 1 września 2020 r. określające tryb organizacji i przeprowadzania sesji 
egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych; 
4. Zarządzenie ROP-0101-98/20 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia. 
5. Zarządzenie nr ROP-0101-25/21 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 
dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Rektora z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zasad 
polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II 
6. Zarządzenie ROP-0101-61/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia wytycznych 
programowych. 
Ponadto władze Wydziału i Instytutu wprowadziły regulacje uzupełniające powyższe akty prawne, 
uszczegóławiające procedurę  dyplomowania i jego ewaluacji oraz określające wymagania dotyczące 
prac z zakresu nauk socjologicznych. Są to: 
1. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL z dnia 6 listopada 2020 r., 
2. Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. 
Obowiązujące na Wydziale zasady określają następujące kwestie: 
- zatwierdzanie  tytułu pracy dyplomowej - tytuł pracy ustala kierujący pracą w porozumieniu ze 
studentem. Student składa wniosek o zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej do Rady Instytutu 
dyscypliny wiodącej dla kierunku lub Kolegium Instytutu prowadzącego dany kierunek. Rada 
Programowa kierunku opiniuje tytuł pracy. Jeśli praca zakłada prowadzenie badań z udziałem ludzi, 
projekt badań opiniowany jest także przez Dyscyplinową Komisję Etyczną. Rada Instytutu opiniuje i 
zatwierdza tytuł pracy. 
- powołanie promotora - termin zapisów oraz liczbę osób, które mogą zapisać się na dane 
seminarium wyznacza Dyrektor Instytutu, kierując się możliwościami kadrowymi Instytutu oraz 
wytycznymi programowymi. W uzasadnionych przypadkach Rada Instytutu dyscypliny wiodącej może 
powołać promotora pomocniczego pracy dyplomowej.  
- recenzję pracy dyplomowej - praca dyplomowa jest oceniana przez kierującego pracą oraz 
recenzenta rekomendowanego przez Dyrektora Instytutu, w którym prowadzony jest kierunek 
studiów.  
- dyplomowej komisji egzaminacyjnej - składy Dyplomowych Komisji Egzaminacyjnych rekomenduje 
Dyrektor Instytutu, w którym prowadzony jest kierunek studiów, a powołuje je Dziekan. Dyplomowa 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 26 

 

komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej z 3 osób: przewodniczącego (samodzielnego 
pracownika naukowego), kierującego pracą i recenzenta 
- przebiegu egzaminu dyplomowego - egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się 
przed komisją powołaną przez Dziekana. Egzamin dyplomowy powinien składać się z co najmniej 3 
pytań, spośród których co najmniej jedno w czasie egzaminu dotyczy tematyki pracy dyplomowej i 
jest zadawane przez recenzenta. Możliwość zadawania pytań przysługuje wszystkim członkom 
komisji. W czasie egzaminu student odpowiada na dwa z trzech wylosowanych przez siebie pytań 
spośród tez egzaminacyjnych zatwierdzonych dla danego kierunku (na pół roku przed egzaminem 
dyplomowym).  
- Komisji ds. Ewaluacji procesu dyplomowania - Dziekan powołuje komisję ds. Ewaluacji procesu 
dyplomowania. Komisja może być powołana dla kierunku studiów lub grup kierunków. Zadaniem 
Komisji jest coroczna merytoryczna i formalna ocena losowo wybranych prac dyplomowych 
(licencjackich i magisterskich). Komisja wybiera i ocenia nie mniej niż 20% prac dyplomowych 
przygotowanych w danym roku akademickim. Protokół z posiedzenia Komisji przedstawiany jest 
Radzie Instytutu, a następnie Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia – do dnia 15 grudnia każdego 
roku.  
Załącznikami do Zasad dyplomowania na WNS są zestawy tez obowiązujących na egzaminie 
dyplomowym dla studiów I stopnia oraz Zasady pisania prac dyplomowych w INS KUL. W roku 
akademickim 2021/22 tezy dyplomowe będą zatwierdzane w grudniu 2021. Tezy na egzamin 
dyplomowy uwzględniają treści programowe oraz efekty uczenia się planowane do osiągnięcia. 
Wszystkie prace dyplomowe poddawane są analizie oryginalności w ramach polityki antyplagiatowej 
za pomocą systemu JSA i są recenzowane przez pracowników INS posiadających kompetencje w 
zakresie określonej tematyki badawczej.  
W celu zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych w INS zostały opracowane i zatwierdzone 
„Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL” 
https://www.kul.pl/files/852/media/dokumenty/zasady_pisania_prac_dyplomowych_w_instytucie_
nauk_socjologicznych.pdf  

Zawierają szczegółowe wytyczne na temat wymogów prac, głównie doprecyzowujących kwestie 
prowadzenia badań. Procedura składania egzemplarza pracy dyplomowej w formie elektronicznej 
przez platformę e-KUL jest określona w Zarządzeniu Nr Rop-0104-2/16 Prorektora Ds. Studenckich 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zasad 
składania egzemplarza pracy dyplomowej w formie elektronicznej poprzez platformę e-KUL. Praca 
jest sprawdzana pod kątem oryginalności na zasadach określonych w Zarządzeniu nr ROP-0101-25/21 
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniającym 
zarządzenie Rektora z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania 
oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Do pracy 
dyplomowej student załącza oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy i 
zgodność wersji elektronicznej pracy z wersją papierową, a także oświadczenie dotyczące 
przekazania pracy do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz sprawdzenia 
pracy przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programu antyplagiatowego 
współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Student składa 
ponadto oświadczenia woli dotyczące monitorowania kariery zawodowej absolwenta, przesyłania 
informacji promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także niewyłącznej 
bezterminowej licencji o charakterze nieodpłatnym na udostępnienie pracy dyplomowej w Archiwum 
Uniwersyteckim KUL.  

 Za sposoby oraz narzędzia monitorowania i ocenę postępów studentów KUL jest odpowiedzialny z 
poziomu Uniwersytetu Dział Kształcenia, natomiast na Wydziale Nauk Społecznych KUL -  Wydziałowa 
Komisja ds. Jakości Kształcenia. Dział Kształcenia wspiera działalność władz Uniwersytetu poprzez 
organizowanie i koordynowanie procesu rekrutacji na studia i procesu obsługi studenta, 
organizowanie procesu kształcenia oraz koordynowanie i wdrażanie Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia. Kwestie dotyczące liczby kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu 
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studentów są przedmiotem dyskusji podczas Rady Programowej oraz Rady Instytutu Nauk 
Socjologicznych, a dane na ten temat są wykorzystywane do tworzenia strategii promocji kierunku, 
udoskonalania oferty edukacyjnej, metod kształcenia, określania potrzeb rozwojowych kadry i 
rozwoju form aktywizacji studentów.  

Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się reguluje Zarządzenie 
Rektora z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia (ROP-0101-43/15) 
dostępne (https://www.kul.pl/regulacje-prawne,13647.html). W ramach Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia (Zarządzenie ROP-0101-98/20 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, https://www.kul.pl/files/51/208_2020-
0101-98_208_wewnetrzny_system_zapewnienia_jakosci_ksztalcenia.pdf) został wprowadzony 
system weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w ramach przedmiotów (zasady oceniania 
zawarte w kartach przedmiotu, zasady przeprowadzania hospitacji zajęć), praktyk studenckich oraz 
procesu dyplomowania (coroczne recenzje eksperckie prac dyplomowych).  

Celem działania Systemu jest w szczególności: 
1) ocena i zapewnianie najwyższej jakości kształcenia we wszystkich formach kształcenia; 
2) stymulowanie stałego doskonalenia jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowszych i 

najlepszych rozwiązań w tym zakresie; 
3) podnoszenie konkurencyjności Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej; 
4) podnoszenie kwalifikacji absolwentów Uniwersytetu; 
5) podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich i pracowników administracji Uniwersytetu; 
6) promowanie kultury najwyższej jakości kształcenia w Uniwersytecie; 
7) doskonalenie instrumentów weryfikacji i oceny procedur w zakresie zapewniania jakości 

kształcenia. 
Za ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się odpowiada Wydziałowa Komisja ds. 

Jakości Kształcenia, która opracowuje i wdraża zalecenia naprawcze. 
Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się na kierunku praca 

socjalna zawiera dokumentacja programowa. Zasady zostały określone dla każdej formy zajęć w 
kartach przedmiotu. Efekty uczenia się są weryfikowane przez następujące formy: egzaminy (egzamin 
ustny, egzamin pisemny opisowy, egzamin pisemny testowy), zaliczenie (zaliczenie ustne, zaliczenie 
pisemne opisowe, zaliczenie pisemne testowe), kolokwium, przygotowanie referatu, przygotowanie 
prezentacji. Efekty uczenia się wyrażane są w formie oceny z zaliczeń, kolokwiów i egzaminów, oceny 
z ćwiczeń, warsztatów, oceny z przygotowania prezentacji, lektoratów. Efekty uczenia się na 
zajęciach doskonalących umiejętności praktyczne (ćwiczeniach, konwersatoriach, warsztatach) 
weryfikowane przez wykonywane przez studentów prace. Możliwe jest wystawianie ocen 
śródsemestralnych, cząstkowych uwzględniających terminowość, zaangażowanie, poziom 
samodzielności, aktywność na zajęciach, uczestniczenie i zabieranie głosu w dyskusjach, 
przewodniczenie debatom. Oceny cząstkowe są przekazywane studentom na bieżąco podczas zajęć. 
Jednocześnie studenci otrzymują informację na temat kryteriów wystawionej oceny wskazówkach na 
przyszłość wspierających dalszy rozwój studenta. Wyniki egzaminów i zaliczeń podawane są do 
wiadomości studentów i wpisywane przez egzaminatora i prowadzącego zajęcia do protokołu 
elektronicznego na platformie e-KUL, a następnie transferowane do indeksu elektronicznego. 
Obowiązkiem osób wystawiających oceny końcowe jest ich wpisanie w terminie do trzech dni po 
przeprowadzonym egzaminie lub zaliczeniu. 

Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych są określane przez osoby prowadzące poszczególne przedmioty i zawarte w 
kartach przedmiotu. Do przedmiotu, który składa się z części wykładowej i ćwiczeniowej jest 
opracowywana jedna karta przedmiotu zawierająca wszystkie metody. Poziom osiągnięcia 
założonych efektów uczenia się jest weryfikowany w miarę możliwości na bieżąco, przeważne za 
pomocą egzaminów, kolokwiów, testów, prezentacji, referatów, jak również obserwacji pracy 
studenta podczas zajęć. Na zakończenie procesu kształcenia w danym cyklu stopień realizacji 
zakładanych efektów uczenia się jest także oceniany przez promotora prowadzącego seminarium 
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dyplomowe. W pierwszej kolejności wyniki osiągane przez studentów są analizowane przez osobę 
prowadzącą zajęcia. Istotnym źródłem informacji w zakresie doboru metod nauczania są ankiety 
ewaluacyjne wypełniane przez studentów oraz hospitacje zajęć przeprowadzane przez wyznaczone 
do tego osoby, uregulowane przez Zarządzenie Rektora KUL z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II, Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II wraz z załącznikami: Planem hospitacji zajęć dydaktycznych i Kartą hospitacji zajęć 
dydaktycznych (https://www.kul.pl/hospitacje-zajec-dydaktycznych,art_77658.html). Na podstawie 
wypełnionego formularza hospitacji zajęć kierownicy katedr sprawujący kontrolę nad przedmiotami 
prowadzonymi przez pracowników przygotowują zalecenia i sugestie dotyczące m.in. doboru 
stosowanych metod dydaktycznych i ich adekwatności wobec założonych efektów uczenia się. Wyniki 
hospitacji są protokołowane i udostępniane do wiadomości osoby hospitowanej. 

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 
grudnia 2017 r. z późn zmianami w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk 
obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II (https://www.kul.pl/files/689/2020-0101-
246_408_JM_zmiana_zarzadzenia_w_sprawie_praktyk_t.j_2017_2020.pdf) efekty uczenia się 
osiągane podczas odbywania praktyk zawodowych dokumentowane są w dziennikach praktyk. 
Dziennik praktyk zawiera potwierdzenie wykonywanych przez praktykanta zadań oraz 
podsumowującą opinię mentora praktyk wyznaczonego przez Instytucję Przyjmującą.  

 W przypadku nauki języka obcego, każdy lektorat kończy się egzaminem. Egzaminy językowe 
sprawdzają następujące kompetencje językowe: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie i są 
wystandaryzowane dla całej uczelni, w zależności od poziomu (https://www.kul.pl/egzaminy-
jezykowe,art_654.html)  

Rodzaje i tematyka prac etapowych i egzaminacyjnych są zróżnicowane i zależne od 
realizowanego przedmiotu. Do najważniejszych na kierunku praca socjalna I stopnia należą: projekt 
socjalny i seminarium dyplomowe. Założone efekty, metody uczenia się są szczegółowo zawarte w 
kartach przedmiotu. Metodyka prac umożliwia weryfikację efektów uczenia się. Każdy przedmiot jest 
opisany w karcie przedmiotu, łącznie z określeniem warunków jego zaliczenia, które są 
przedstawiane studentom na początku semestru.  

Tematyka prac dyplomowych pisanych przez studentów pracy socjalnej I stopnia jest związana z 
problematyką seminariów (w ramach specjalności „opieka nad dzieckiem i rodziną” w ofercie są 
następujące: 1) polityka społeczna; 2) praca socjalna z rodziną; natomiast w ramach specjalności 
„profilaktyka społeczna i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: 1) profilaktyka i 
rehabilitacja społeczna; 2) wykluczenie i marginalizacja społeczna) i specjalizacją promotora. Tematy 
prac są proponowane przez studentów i  poddawane dyskusji w ramach seminarium, a następnie 
podczas Rady Programowej, które je opiniuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Radę Instytutu 
Nauk Socjologicznych. Rada INS przy zatwierdzaniu tematów uwzględnia zgodność z tematyką 
seminarium i kompetencje promotora.  

Dokumentacja efektów uczenia się jest gromadzona w różnych formach, takich jak prace 
egzaminacyjne, zaliczeniowe, prace etapowe, kolokwia, referaty, prezentacje, wypełnione dzienniki 
praktyk, jak również w postaci  prac dyplomowych i protokołach egzaminów dyplomowych:  

- oceny studentów są dokumentowane w systemie informatycznym e-kul w formie protokołów 
poszczególnych zajęć, 

- prace dyplomowe studentów są dokumentowane w formie elektronicznej w systemie 
informatycznym Archiwum Uniwersyteckiego KUL oraz w postaci wydruku w aktach studenta; 

- nauczyciel przechowuje dokumentację dotyczącą prowadzonych przez siebie zajęć w formie prac 
pisemnych, testów, prac egzaminacyjnych z egzaminów pisemnych, 
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- opiekun praktyk na kierunku praca socjalna przechowuje dokumentację związaną z zaliczeniem 
praktyk, w tym dzienniki praktyk 

- wyniki egzaminów dyplomowych są dokumentowane w systemie informatycznym e-kul oraz w 
formie protokołów podpisanych przez członków komisji dyplomowej. 

Monitoring losów absolwentów KUL jest realizowany od 2011 roku. Badaniem losów zawodowych 
absolwentów na KUL zajmuje się Biuro Karier KUL, które przygotowuje raporty na podstawie 
wypełnianych przez absolwentów ankiet. Badania odbywają się w rok po ukończeniu studiów (a 
proces ich zbierania zajmuje ok. pół roku), dlatego dostępne aktualnie edycje to: absolwenci 
roczników 16/17, 17/18 oraz 18/19 (wszystkie edycje były realizowane na kierunku praca socjalna 
prowadzonym przez Wydział Teologii KUL). Aktualnie trwająca edycja badań to 19/20, której wyniki 
będą dostępne w czerwcu 2022 roku. Biuro karier KUL dysponuje dwiema ankietami dla jednego 
rocznika uwzględniającymi stopień ukończonych studiów. Kompetencje Absolwenta KUL to ankieta 
kierowana do absolwentów studiów I stopnia, natomiast Badanie Losów Zawodowych to ankieta dla 
absolwentów studiów II stopnia. Ze względu na to, że Instytut Nauk Socjologicznych dopiero w roku 
akademickim 2021/2022 wypromuje pierwszych absolwentów kierunku praca socjalna, dane z 
monitorowania losów zawodowych dotyczą absolwentów pracy socjalnej Wydziału Teologii KUL. 
Raport był przygotowywany wyłącznie wtedy, gdy odpowiedziało min. 5 osób na kierunek, przy czym 
dopiero przy liczebnościach 10-30 wnioski mogą być interpretowane z większą adekwatnością. 
Analizy i raporty dla kierunku praca socjalna (I stopnia) wykonano dla edycji 16/17 i 18/19. Analiza 
dla edycji 17/18 nie była wykonana z ww. przyczyn formalnych. W edycji 18/19 absolwenci skupiali 
się na odbywaniu w Polsce pracy lub praktyk, które związane były z kierunkiem studiów (66,7%), a 
także na wolontariacie (66,7%). Zainteresowaniem cieszyły się również studenckie koła naukowe 
(33,3%) oraz kursy lub warsztaty umiejętności miękkich (22,2%). Absolwenci deklarują, że studia na 
KUL-u uposażają ich zarówno w zdolność samodzielnego podejmowania decyzji, jak i współpracy w 
grupie. Kwestią wartą rozważenia wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na szkolenia z zakresu 
radzenia sobie ze stresem, a także rozwijanie zdolności przywódczych. Osoby badane cechują się 
ponadprzeciętną oceną nabytych kompetencji. Absolwenci studiów licencjackich najczęściej pracują 
(66,7%) lub kontynuują naukę na innej uczelni (44,4%). Co trzecia osoba (33,3%) kontynuuje naukę na 
KUL.  
 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Kadrę naukowo-dydaktyczną kierunku praca socjalna na rok 2021/2022 tworzy 13 

pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego i/lub tytuł profesora oraz 21 

pracowników w stopniu doktora. Kadra naukowo-dydaktyczna prowadzi badania naukowe w ramach 

aktualnie realizowanych programów badawczych katedr. Dodatkowo zajęcia na kierunku prowadzi 9 

magistrów – doktorantów (w ramach obowiązkowych praktyk z dodatkowym nadzorem i wsparciem 

promotora i koordynatora kierunku) i/lub ekspertów-praktyków, którym powierzono głównie zajęcia 

praktyczne m.in. warsztaty. Część zajęć została powierzona nauczycielom akademickim z innych 

Instytutów, m.in. dotyczy to zajęć z psychologii, etyki czy pedagogiki.  

Poniżej zestawienie kadry wraz ze stopniami/tytułami naukowymi i krótką charakterystyką 

badań, które prowadzą. Dodatkowe informacje o dorobku naukowych i dydaktycznym kadry znajdują 

się w materiałach uzupełniających. 
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Imię i nazwisko Tytuł/stopień 

naukowy 
Jednostka Prowadzone badania naukowe/zainteresowania 

naukowe (wybrane) 
Adamczyk 
Monika 

Doktor 
habilitowany 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Badania focusowe zrealizowane w ramach 
projektu „Subkultury starości” 2020; 
Badania ilościowe, ogólnopolskie na próbie  
N = 1010 w ramach projektu „Przemijanie, 
starość, emerytura” 
Badania realizowane w ramach projektu „Z 
niewielką pomocą…”, w ramach programu 
ERASMUS + Projekt na 2020-1-PL01-KA226-
SCH-095510 na próbie 760 nauczycieli szkół 
specjalnych z 7 krajów partnerskich. 
Publikacje naukowe w j. angielskim i polskim, 
w tym artykuły  w indeksowanych bazach 
SCOPUS /WoS. 

Adamczyk 
Tomasz 

Doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Badania naukowe związane są z 
przeprowadzeniem i analizą socjologiczną 
badań ilościowych oraz jakościowych 
dotyczących religijności oraz moralności 
społeczeństwa polskiego. Inne związane są z 
przeprowadzenie badań jakościowych za 
pomocą techniki wywiadu pogłębionego 
wśród apostatów. Kolejne badania naukowe, 
wspólnie z ks. prof. Januszem Mariańskim, 
dotyczą badań socjologicznych dotyczących 
religijności, moralności oraz sensu życia 
wśród Polaków w kraju i na emigracji. 
Realizacja grantu uniwersyteckiego 
związanego z badaniami przeprowadzonymi 
wśród młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej.  
Współpraca w ramach przygotowania 
projektu badawczego w Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej do zastosowania sztucznej 
inteligencji w leczeniu chorób 
nowotworowych. 

Bajor Wanda Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Wydział Filozofii 
Instytut Filozofii  

Zasadniczą dziedziną moich badań jest 
antropologia filozoficzna, powstała w nurcie 
perypatetyckiej tradycji komentatorskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej recepcji w 
środowisku Uniwersytetu Krakowskiego w 
wieku XV. Koncentruję się na starożytnych i 
średniowiecznych interpretacjach 
arystotelesowskiej koncepcji intelektu oraz 
nad  problematyką związaną z określeniem 
statusu metodologicznego nauki o duszy 
(psychologii), podejmowaną przez 
scholastyków na kanwie arystotelesowskiej 
teorii poznania naukowego. 
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Borkowska-
Nowak 
Małgorzata 

Doktor  Wydział Filozofii 
Instytut Filozofii 

Prowadzone przeze mnie badania naukowe 
mają charakter interdyscyplinarny i 
przebiegają dwutorowo. Z jednej strony 
interesuje mnie etyka społeczna (zwłaszcza 
kryteria sprawiedliwości społecznej, 
interpretacja wolności oraz dobra 
wspólnego, cnoty obywatelskie, zasady życia 
społecznego). Z drugiej zaś - filozofia polityki 
(takie zagadnienia jak: racjonalność decyzji 
politycznych, krytyka racjonalistycznego i 
indywidualistycznego liberalizmu, ideologie 
polityczne). Interesuje mnie zarówno myśl 
normatywna, jak i empiryczna. 

Borowicz 
Aleksandra 

Doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Pedagogiki  

Badania A. Borowicz skupiają się na edukacji 
włączającej oraz mentoringu wśród 
nauczycieli pracujących z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Ważne pole badawcze stanowią potrzeby i 
trudności rodziców wychowujących dzieci z 
uszkodzeniami słuchu oraz umiejętności 
komunikacyjne dzieci i młodzieży 
niesłyszącej. 

Ćwikła Leszek Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Wydział Prawa, 
Prawa 
Kanonicznego i 
Administracji 
Instytut Nauk 
Prawnych 

Badania z zakresu prawa turystycznego oraz 
historii prawa. 

Dacka Monika Doktor  Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Psychologii  

Badania nad poczuciem jakości życia osób 
dorosłych, zaburzeń integracji sensorycznej u 
dzieci i młodzieży  oraz  opracowanie 
narzędzi do badania inteligencji moralnej 
osób w okresie wczesnej dorosłości. 

Dobrogowska 
Monika 

Doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Publikowanie artykułów naukowych i 
artykułów popularno-naukowych oraz 
tłumaczenia. Udział w konferencjach 
naukowych (dyscyplina: nauki socjologiczne) 
Przykładowe  publikacje: Wiekowy dyskurs 

społecznofilozoficzny, „Przegląd 
Uniwersytecki” 2021, nr 1(189), s. 54. 

Rudymentarne zasady życia społecznego w 

ujęciu Edmunda Wnuka-Lipińskiego, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 2020, nr 3, s. 71-88. 

Dziewulska-
Bandura 
Katarzyna 

Magister  Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Przygotowywanie rozprawy doktorskiej.  
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Fel Stanisław Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Badania w tematyce: 
Znaczenie sfery publicznej dla 
funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego; Kapitał moralny i jego 
społeczno-gospodarcze znaczenie; 
Sprawiedliwość społeczna – podstawy 
normatywne i społeczne postrzeganie; Brexit 
i związane z nimi postawy Polaków 
mieszkających w UK; Polonia w UK 

Gizicka Dorota  Doktor  Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Zainteresowania badawcze pracownika 
koncentrują się przede wszystkim w obszarze 
badań rodziny, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki dysfunkcji 
rodziny w tym rodzin migracyjnych 
(transnarodowych), jak również metod badań 
socjologicznych. 
[w 2021 powrót z kilkuletniego urlopu] 

Jurek Krzysztof Doktor  Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Zainteresowania naukowe:  tożsamość 
jednostkowa i grupowa, imigranci w Polsce, 
media a kultura, dziennikarstwo śledcze, 
metodologia badań ilościowych i 
jakościowych, zastosowanie pakietów 
statystycznych w analizie danych 
empirycznych. 
Obecne badania i liczne publikacje 
anglojęzyczne dot. powiązania religii i 
socjologii medycyny.  

Kozak Jarosław Doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Postawy Polaków wobec Brexit’u 2019/2020 
(Oxford, Swindon, Londyn) 
Publikacja naukowe w j. polskim i angielskim, 
najnowsze to: 
2020, Religiosity of Polish Catholics in the UK: 

Attitude towards Faith, Affiliation, 

Membership and Religious Practices, 
„Religions”3 nr 11, s. 1-13; (współautor z: 
Stanisław Fel, Marek Wódka). 
2020, Zostać czy wracać? Metaforycznie o 

reemigracji Polaków po Brexicie, „Polityka i 
Społeczeństwo”, nr 3, s. 80-96; (współautor 
z: Stanisław Fel, Marek Wódka 

Kwiatosz 
Katarzyna 

Magister  Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Przygotowywanie rozprawy doktorskiej.  

                                                           
3 
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Łach Tomasz doktor Wydział Filozofii 
Instytut Filozofii 

Moje główne zainteresowania naukowe 
dotyczą filozofii techniki, studiów nad nauką i 
techniką (STS), oceną techniki (TA), a także 
logiki praktycznej i  sztuki argumentacji. 
Efektem badań są m.in. książka: Krytyczna 
teoria techniki Andrew Feenberga, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2019; artykuły: 
Czym jest faultless disagreement? Zarys 
problemu „bezbłędnej niezgody” i propozycja 
interpretacji, w: „Człowiek w Kulturze” 31 
(2021), s. 125-139.; „Hansa Raddera 
koncepcja demokratycznego kształtowania 
techniki”, w: Postępy w badaniach 
fizykochemicznych - wybrane zagadnienia, 
red. Z. Czyż, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 
Lublin 2019, s. 158 – 165. A także 
wystąpienia na konferencjach naukowych. 

Lelonek-Kuleta 
Bernadeta 

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Psychologii 

• Wpływ wygranej w grze hazardowej, przy 
współudziale czynników psychospołecznych, 
na trajektorię zaangażowania w hazard – 
badania polsko-francuskie - koordynator 
merytoryczny (2020-2021) w projekcie 
realizowanym przez KUL. Projekt badawczy 
współfinansowany przez Ministra Zdrowia z 
Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych, 08.2020 – 12.2021, nr umowy 
286/HT/2020.  
• Poznanie – Religia – Hazard - kierownik 
(01.2021-10.2021) w projekcie realizowanym 
w ramach programu wsparcia badań 
(badania panelowe) Instytutu Psychologii 
KUL. 
• Korzystanie z gier internetowych w dobie 
COVID-19 – psychospołeczne czynniki 
wyjaśniające zmiany w uprawianiu hazardu – 
kierownik (08.2020-10.2021) w projekcie 
realizowanym w ramach indywidualnego 
grantu Instytutu Psychologii KUL. 
• Korzystanie z lootboxów przez Polaków – 
popularność, zagrożenia, regulacje prawne – 
wykonawca (2019), koordynator 
merytoryczny (2020) w projekcie 
realizowanym przez KUL. Projekt badawczy 
współfinansowany przez Ministra Zdrowia z 
Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych, 08.2019 – 12.2020, nr umowy 
394/HT/2019. 
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Lenart-Kłoś 
Katarzyna  

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

2021 r. – badania w ramach zespołu INS KUL 
„Czynniki utrudniające skuteczność działań 
pomocy społecznej w czasie pandemii– 
perspektywa pracowników zawodów 
pomocowych z Polski” 
2019-2020 r. - członek zespołu badawczego 
w projekcie „Bardzo Młoda Kultura 2019-
2021:Lubelskie” 
2019-2021 r. grant interdyscyplinarny: 
Psychospołeczne uwarunkowania pracy 
więźniów (kierownik, współautor: mgr 
Justyna Nowicka) 

Lipnicka 
Magdalena 

Doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Aktualne badania dot. kultury, norm 
kulturowych, socjologii rodziny i związków 
(złożony projekt na grant do NCN dot. 
związków alternatywnych). 
Wcześniejsze publikacje dot. kultury i języka 
holenderskiego (kultura w przekładach, 
kulturoznawstwo niderlandzkie) oraz Procesu 
Bolońskiego (w tym realizacja badań 
międzynarodowych we współpracy z KU 
Leuven i CHEPS w Twente w Holandii). 
W marcu 2021 r. zmieniła dyscyplinę 
naukową z literaturoznawstwa na nauki 
socjologiczne. 

Łuczyński 
Andrzej 

Dr hab, prof. 
KUL 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Pedagogiki 

Wykonawca złożonego 22.12.2017 r. 
projektu w MNiSW w ramach programu 
Dialog: „Wykorzystanie skarbów kultury i 
tradycji oraz osiągnięć humanistyki o dużym 
znaczeniu dla tożsamości narodowej i 
umacnianie ważnych społecznie wartości na 
rzecz innowacji w edukacji, kulturze, 
integracji międzypokoleniowej” - Wniosek z 
dnia 03.01.2018 r. nr rej. DIALOG 0214/2018  
Ekspert i wykonawca złożonego 08.08.2018 r. 
projektu pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie poprzez edukację i integrację 
międzypokoleniową”, (sygnatura wniosku: 
WND-POWR.04.03.00-00-0068/18-01), 
złożony w konkursie nr POWR.04.03.00-
IP.07-00-004/18 na projekty realizowane 
poza Common Framework, Oś priorytetowa 
IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa PO WER. 

Maciaszek 
Justyna  

doktor Umowa cywilna  ekspert 

Mądry 
Małgorzata 

magister Umowa cywilna ekspert 
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Mamcarz 
Stanisław 

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Psychologii 

Zainteresowania badawczo-dydaktyczne 
skoncentrowane są wokół zagadnień 
patologii społecznych występujących w 
miejscu pracy, procedur postępowania w 
sytuacjach kryzysowych, psychopatologii i 
promocji zdrowia psychicznego. 
Badania dot. m.in.:  
- Aggresive Bahaviours of the Elderly: Legal 
and Psychological Aspects w czasopiśmie 
TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w 
Lublinie (ISSN: 1899-7694) 2021 (100 pkt) 
-  Stres migracyjny i sposoby radzenia sobie z 
nim wśród migrantów przybyłych do Polski 
w: Integracja cudzoziemców w Polsce i 
Europie: Perspektywa Lokalna (2013) Lublin: 
Instytut na Rzecz Państwa Prawa. 

Motyka 
Krzysztof 

dr hab., prof. 
KUL 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Zagadnienia badawcze: 
Aktualne problemy socjologii prawa i praw 
człowieka 

Nowik Paweł Doktor 
habilitowany 

Wydział Prawa, 
Prawa 
Kanonicznego i 
Administracji 
Instytut Nauk 
Prawnych 

Główne tematy badawcze: 
Zarządzanie algorytmiczne, sztuczna 
inteligencja a prawo pracy 
Równowaga prawna w systemie polityki 
społecznej i prawie pracy 
Europejskie zbiorowe prawo pracy  
Aksjologia prawa pracy 

Olszak 
Wojciech 

magister Wydział Filozofii 
Instytut Filozofii 

Przygotowywanie rozprawy doktorskiej.  

Orłowska 
Justyna 

magister Umowa cywilna Ekspert 

Otrębski 
Wojciech 

Prof. KUL, dr 
hab 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Psychologii 

Badania w ramach projektów: 
-(2020-2021) Stosunki międzyludzkie w 
organizacjach zatrudniających i 
niezatrudniających osoby niepełnosprawne – 
moderująca rola wielkości i typu 
przedsiębiorstwa. 
-(2019-2020) nt. Moderatory związku klimatu 
organizacyjnego z satysfakcją z pracy 
nauczycieli i pracowników oddziałów 
rehabilitacji medycznej. 
- (2015-2019) tłumaczenie, adaptacja i 
normalizacja ABAS 3 – Systemu Oceny 
Zachowań Adaptacyjnych, Pracownia Testów 
Psychologicznych PTP – Warszawa. 
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Pabich Marek  magister Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

 Badania naukowe dot. roli religijności, 
aksjologii i ideologii politycznych. 
Rola religii w życiu współczesnych 

społeczeństw w ujęciu przedstawicieli 

Ośrodka Myśli Politycznej, „Studia 
Oecumenica” 20 (2020), s. 383-400.  
Elementy aksjologii w pismach Ryszarda 

Legutki i Zdzisława Krasnodębskiego, 
„Zeszyty Naukowe KUL” 63 (2020), nr 2, s. 
61-75. 
Państwo w pismach wybranych 

przedstawicieli polskiej myśli 

konserwatywnej, „Roczniki Nauk 

Społecznych” 10 (46) (2018), nr 4, s. 147-164. 

Parzyszek 
Magdalena  

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Pedagogiki 

Współczesna obyczajowość przedmałżeńska 
w perspektywie zmian społecznych i 
religijnych. Pedagogiczna refleksja nad 
rodziną pomiędzy dążeniem do integracji i 
specjalizacji wiedzy - na przykładzie rozwoju 
pedagogiki rodziny w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  
Rodzina - wspólnotą aktualizującą 
uczestnictwo i wychowującą do uczestnictwa  
Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności  
Religijno - moralny charakter małżeństwa i 
rodziny  

Pierzchała 
Kazimierz 

doktor 
habilitowany  

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Pedagogiki 

Badania z zakresu macierzyństwa kobiet 
przebywających z dziećmi w Domach Małego 
Dziecka przy zakładach karnych 

Śliwak Jacek dr hab. Prof. 
KUL 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Psychologii 

Prowadzi prace badawcze i zajęcia 
dydaktyczne typu: wykłady kursoryczne - 
psychologia społeczna, psychologia 
komunikacji, wykłady fakultatywne - 
zachowania prospołeczne, psychologiczne 
aspekty funkcjonowania grupy, seminarium 
doktoranckie z psychologii społecznej i 
psychologii religii, seminaria magisterskie, a w 
minionym okresie prowadził: proseminaria i 
ćwiczenia z psychologii społecznej, z 
psychologii komunikacji. 

Smyl Wioletta magister  Umowa cywilna Ekspert 

Szafrański 
Adam 

doktor 
habilitowany 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Znaczenie kultury jako czynnika 
współwarunkującego wybrane zjawiska 
społeczne; współczesne koncepcje 
antropologii społecznej 
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Szczygielski 
Dominik 

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Zainteresowania badawczo-dydaktyczne 
skoncentrowane są wokół zagadnień etosu 
różnych kategorii i grup społecznych, 
orientacji moralnych we współczesnych 
społeczeństwa, typów zachowań 
konsumenckich, relacji między zachowania 
konsumenckimi a orientacjami moralnymi 

Szewczak 
Iwona 

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Pedagogiki 

Zainteresowanie badawcze koncentruje 
wokół pedagogiki ogólnej, teorii wychowania 
poszukując współczesnych interpretacji i ujęć 
wychowania, zwłaszcza w kontekście jego 
podstaw antropologicznych, aksjologicznych i 
teleologicznych (koncepcje wychowania 
adekwatne do współczesnej sytuacji 
społeczno-kulturowej, w tym koncepcje 
wychowania człowieka do mediów).  
Mentoring nauczycielski - uwarunkowania. 
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
Wychowanie w środowiskach rodziny, szkoły, 
Kościoła. 
Współczesne wyzwania, stojące przed 
integralnie rozumianym wychowaniem 
osoby, również w kontekście szeroko 
rozumianego środowiska mass mediów.   

Szwed Robert doktor 
habilitowany 

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Dziennikarstwa i 
Zarządzania 

Zainteresowania badawczo-dydaktyczne 
skoncentrowane są wokół zagadnień 
komunikacji i dyskursu politycznego oraz 
opinii publicznej – procesów jej powstawania 
i jej uwarunkowań. 
Badania dot. mediów m.in.: 
Funkcje mediów w demokracji  
Medialne reprezentacje kultury 
Badania publiczności medialnych: od sondaży 
do Big Data 
Opinia publiczna i media w demokracjach 
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Szymczak 
Wioletta 

Doktor 
habilitowany  

Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

2015 Wielka Brytania: wraz z dr hab. Jadwigą 
Plewko oraz ks. dr Tomaszem Adamczykiem, 
badania jakościowe w ramach projektu 
badawczego dot. rozwoju zawodowego, 
materialnego, społecznego, rodzinnego i 
religijnego migrantów polskich w GB (J. 
Plewko, T. Adamczyk, W. Szymczak, 
Doświadczenie rozwoju w życiu polskich 
migrantów w Wielkiej Brytanii, TN KUL, 
Lublin 2018). 
2016–2017 Udział w projekcie Global 
Recession in Christian Marriage, 
realizowanym przez University of Texas, 
Austin Institute for the Study of Family 
&Culture, wraz z ks. dr Tomaszem 
Adamczykiem. 
2019–2020 Udział w projekcie Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie pt.: Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021: Lubelskie. 

Szyszka 
Małgorzata 

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

- Badania ankietowe 2019-2021 w ramach 
zespołu INS KUL we współpracy z 
Archidiecezją Lubelską - Zasoby i potrzeby 

parafii Lubelszczyzny. Rodziny – osoby 

samotne – niepełnosprawni (grant 
wewnętrzny WNS – nauki socjologiczne 1/6-

20-20-05-0508-0002-0363). Efektem jest 
monografia J. Plewko, M. Szyszka, Parafia 
jako źródło wsparcia społecznego. Zasoby i 
potrzeby parafii Archidiecezji Lubelskiej, 
Wyd. KUL, Lublin 2021 
- Badania w 2021 w ramach zespołu INS KUL - 
Czynniki utrudniające skuteczność działań 

pomocy społecznej w czasie pandemii- 

perspektywa pracowników zawodów 

pomocowych z Polski (etap prowadzenia IDI z 
pracownikami OPS). Efektem będzie artykuł 
w czasopiśmie. 

Wiechetek 
Michał 

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Psychologii 

Aktualnie prowadzone badania koncentrują 
się wokół problematyki intencji szczepień, 
biobankowania oraz uzależnienia od hazardu. 

Wilk Agata magister Umowa cywilna ekspert 

Wośko 
Patrycja 

magister Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut 
Psychologii 

Prowadzenia badań naukowych w ramach 
procesu doktoryzowania.  
Prowadzenie badań naukowych w ramach 
działalności Katedry Psychoprofilaktyki 
Społecznej w Instytucie Psychologii KUL 
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Zaborowska 
Agnieszka  

doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytut Nauk 
Socjologicznych 

Aktualnie:  
• Pracownicy socjalni i asystenci rodziny o 
swojej pracy w czasie pandemii Covid-19 – 
projekt zespołowy 
• Nowa realność pracy socjalnej. Wpływ 
nowych świadczeń rodzinnych na status 
zawodowy i psychospołeczną pozycję 
pracowników socjalnych i asystentów rodzin 
– projekt indywidualny 

Żuk Andrzej doktor Wydział Nauk 
Społecznych  
Instytutu 
Ekonomii i 
Finansów 

Opublikowanie monografii na bazie 
doktoratu (Europejskie programy współpracy 
transgranicznej na granicach Polski a 
koncepcja regionu transgranicznego, 
CeDeWu, Warszawa 2019) oraz rozdział w 
pracy zbiorowej o integracji Polski w UE, 
która ukazała się w prestiżowym 
wydawnictwie Routledge (Interreg CBC funds 
and cross-border markets at the Polish 
borders, in: A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. 
Mroczek-Dąbrowska (eds.), Poland in the 
Single Market: Politics, Economics, the Euro, 
Routledge, London 2020). 
Obecnie prowadzę badania nad 
zagadnieniami z ekonomii normatywnej. 
Współpracuję przy tym z prof. SGH dr hab. 
Anną Horodecką. 

 

Pracownicy wykładający na kierunku praca socjalna publikują liczne monografie, artykuły i 
innego typu publikacje w języku polskim i angielskim (więcej w materiałach uzupełniających), 
realizują granty wewnętrzne i zewnętrzne, współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz 
uzyskują nagrody. 

 
Poniżej zestawienie wybranych nagród zdobytych przez pracowników w ostatnich latach: 

 

Monika Adamczyk Indywidualna Nagroda III stopnia – Rektor KUL 2016 
Indywidualna Nagroda I stopnia – Rektor KUL 2017 

Małgorzata 
Borkowska-Nowak  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP 7 
sierpnia 2021 

Aleksandra Borowicz 2020 - Nagroda zespołowa IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-
społeczną i popularyzację nauki 
2020 - Nagroda zespołowa IV stopnia za przedsięwzięcia, które 
spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników 
kształcenia 

2019 – Brązowy Medal Zasługi 
2019 - Nagroda Rektora KUL - zespołowa II stopnia 
2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej 

Leszek Ćwikła Nagroda Rektora KUL indywidualna III stopnia za zorganizowanie i 
uruchomienie Szkoły Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji (2005 r.). 
Nagroda Rektora KUL zespołowa III stopnia za III Lubelski Festiwal Nauki 
(2006 r.). 
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Nagroda Rektora KUL indywidualna IV stopnia za wybitną działalność 
organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (2009 r.). 
Nagroda Rektora KUL (2018 r.) 
Brązowy Krzyż Zasługi nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej. 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Monika Daca Nagroda  zespołowa IV stopnia  (2018 nagroda wewnętrzna) 

Wioletta Szymczak 2018 Nagroda indywidualna Rektora KUL I stopnia za wybitną działalność 
organizacyjną i popularyzację nauki  

Bernadeta Lelonek-
Kuleta 
 

2021 - Nagroda im. prof. Josepha B. Sidowskiego  za wyróżniające się 
publikacje naukowe 
2020 - Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora KUL, za oryginalne i 
twórcze osiągnięcia naukowe oraz wybitną działalność organizacyjno-
społeczną i popularyzację nauki, 11 grudnia 2020 
2019 - Zespołowa Nagroda Rektora I stopnia za przygotowanie Raportu dla 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie. 
2018 - Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora KUL, za wybitną działalność 
organizacyjno- społeczną i popularyzację nauki, grudzień 2018.   

Katarzyna Lenart - 
Kłoś 

2019 - Nagroda Rektora KUL – zespołowa II stopnia – za opracowanie 
kierunku studiów praca socjalna I stopnia 

Magdalena Parzyszek Medal Komisji Edukacji Narodowej - 25.07.2016 
Nagroda zespołowa IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno - 
społeczną i popularyzację nauki, oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe 
oraz kształcenie kadr naukowych - 12.12.2017 
Nagroda zespołowa II stopnia za koordynowanie Światowego Zjazdu 
Absolwentów KUL w Instytutach Wydziału Nauk Społecznych - 07.12.2018 
Medal okolicznościowy "Soli Deo" przyznany przez Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina - Bronowice - 11.09.2020 
Nagroda zespołowa IV stopnia za przedsięwzięcia, które spowodowały 
istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia - 
11.12.2020 

Małgorzata Szyszka 2017r. - Nagroda Rektora KUL - indywidualna III stopnia - za wybitną 
działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki 

Michał Wiechetek Nagroda zespołowa III stopnia przyznana przez rektora KUL (2018) 

Tomasz Adamczyk Nagroda Rektora KUL za przygotowanie raportu o mediach na zlecenie 
Konferencji Episkopatu Polski 
Nagroda Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i 
popularyzację nauki 

Kadra kierunku jest zaangażowana także w realizację grantów badawczych, zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W ciągu ostatnich 5 lat pracownicy prowadzący zajęcia na 
kierunku zrealizowali lub są w trakcie realizacji 42 grantów badawczych. W tym m.in. dyscyplinowe 
granty wewnętrzne i granty interdyscyplinarne np. 

• Subkultury starości - grant z dyscypliny  2020 – Monika Adamczyk  

• Grant Interdyscyplinarny: Przemijanie, starość, emerytura, śmierć – postawy wobec starości i 

starzenia się 2020-2021– Monika Adamczyk  

• Stres rodzicielski a wsparcie społeczne. Podstawy programu pomocy psychopedagogicznej dla 

rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu 2019 oraz 2020-2021 - Zastosowanie metody cued 

speech w rehabilitacji osób z uszkodzeniami – Aleksandra Borowicz 
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• Grant interdyscyplinarny: Psychospołeczne uwarunkowania pracy więźniów (kierownik, 

współautor: mgr Justyna Nowicka) 2019-2021 r. – Katarzyna Lenart-Kłoś 

• Grant Dyscypliny Nauk Socjologicznych KUL, 2020r. projekt badawczy: Nowa realność pracy 

socjalnej. Wpływ nowych świadczeń rodzinnych na status zawodowy i psychospołeczną 

pozycję pracowników socjalnych i asystentów rodzin - Agnieszka Zaborowska 

Pracownicy biorą też udział w grantach zewnętrznych jako kierownicy i wykonawcy np. (wybrane): 

• Udział w projekcie „Parafie i Kościoły w Stanach Zjednoczonych” realizowanym na zlecenie 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ośrodkiem Badań nad 

Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – 

2017-2019. – Tomasz Adamczyk 

• Udział w grancie sieciowym IFiS Polskiej Akademii Nauk pt. Corpus Philosophorum Polonorum 

– Wanda Bajor 

• Wykonawca w projekcie: Grant MNiSW pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna, kierownik: prof. dr 

hab. Agnieszka Kijewska, Umowa nr 0021/FIL/2016/20 – Tomasz Łach 

• Wpływ wygranej w grze hazardowej, przy współudziale czynników psychospołecznych, na 

trajektorię zaangażowania w hazard – badania polsko-francuskie - kierownik (2020-2021) w 

projekcie realizowanym przez KUL. Projekt badawczy współfinansowany przez Ministra 

Zdrowia z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 08.2020 – 12.2021, nr umowy 

286/HT/2020. – Lelonek-Kuleta Bernadeta (i inne) 

• (kierownik) projektu pt.: Idee ku przyszłości. Rozwój myśli polskiej nauki prawa pracy w świetle 

wyzwań XXI w., przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 28 sierpnia 

2019 r. r.   programu „Doskonała Nauka” MNiSW – Paweł Nowik 

• (2021-2022) Kierownik merytoryczny naukowego grantu koncepcyjnego MEiN – Standardy 
opisu funkcjonowania psychospołecznego dzieci i uczniów. – Wojciech Otrębski 

• Idee rodzimej myśli i praktyki pedagogicznej (od XVIII do XX w) a współczesne wyzwania 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem - VI 2018, Opus 15, nr: - Magdalena Parzyszek 

• Współkierownictwo projektu: Przygotowanie młodzieży szkolnej do budowania społeczeństwa 

obywatelskiego; 2021 Nazwa jednostki grantodawczej: Narodowy Instytut Wolności 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Iwona Szewczak 

• Model skutecznej postawy zaradczej w samodzielnym i profesjonalnym systemie wsparcia w 

trudnych sytuacjach życiowych – walidacja projektu badawczego {Kierownictwo złożonego 

projektu finansowanego przez NCN}, 2019 – Agnieszka Zaborowska 

• Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie 
kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania 
informacyjne – wykonawca w projekcie finansowanym w ramach POWER – Michał 
Wiechetek 
Zdecydowana większość pracowników kierunku praca socjalna realizuje swoje kompetencje 

również poza Uczelnią (działalność ekspercka, udział w stowarzyszeniach oraz redakcjach czasopism – 
więcej w tabeli na końcu kryterium 4).   
 Ponadto pracownicy kierunku posiadają duże (często wieloletnie) doświadczenie dydaktyczne 

oraz uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje dydaktyczne i kompetencje zawodowe 

m.in.: 

• Udział w kursach językowych z j. angielskiego. 

• Udział w projekcie „Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji studentów i 

pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowywanych z 

Funduszy Europejskich w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie odbywa się 
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rekrutacja na II edycję. W programie m.in. bezpłatne szkolenia dot. tutoringu, metodyki 

dydaktyki zdalnej, metod aktywizujących, kompetencji komunikacyjnych, retoryki.  

• Udział w kursach i warsztatach metodologicznych i dot. analiz statystycznych. 

• Udział w kursach i szkoleniach dot. pracy socjalnej np. „Nadzór i zarządzanie w pracy 

społecznej”; „Standardy pracy socjalnej” (UMCS)  

• Udział w kursach zawodowych (szkolenia padagogiczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, 

mediatorskie, dot. nauczania dorosłych, szkolenia komunikacyjne np. NVC, coaching, 

profilaktyki uzależnień). 

• Kształcenie na studiach podyplomowych. 

 

W związku z pandemią Covid-19 pracownicy mają przetestowane i sprawdzone procedury i 

metody prowadzenia zajęć na odległość poprzez platformę MS Teams. W przypadku przejścia na tryb 

zajęć online lub tryb hybrydowy (obecnie wprowadzony na wydziale) pracownicy mają utworzone 

grupy zajęciowe na platformie MS Teams. W każdej grupie znajduje się także Koordynator kierunku i 

Prodziekan ds. kształcenia. 

Ponadto każdy z pracowników może także wspomagać proces dydaktyczny poprzez 

tworzenie kursów e-learningowych na platformie e-KUL, gdzie ma możliwość kontaktu ze studentami 

oraz umieszczania materiałów do zajęć. Ponadto pracownicy wspomagają swoje zajęcia platformą 

Moodle, gdzie również mogą umieszczać materiały dydaktyczne oraz (w razie potrzeby) 

przeprowadzać testy online. 

 Ogromna większość pracowników publikuje w języku angielskim, część również prowadzi zajęcia 

w języku angielskim lub ma doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć (w ramach Uniwersytetu lub 

w ramach wyjazdów Erasmus lub innych programów mobilnościowych). Dodatkowo wybrane osoby 

mają także doświadczenie w prowadzeniu zajęć w innych językach jak np. język niemiecki czy język 

holenderski.  

 

Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych jednostki prowadzącej kierunek (INS) należą ponadto: 

• prezentacja autorskich projektów realizowanych przez kadrę i studentów w ramach 

Lubelskiego Festiwalu Nauki (cyklicznej inicjatywy lubelskich środowisk akademickich, 

skierowanej na popularyzację nauki, www.festiwal.lublin.pl); 

• tutoring w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych 

(MISH): indywidualna opieka nad studentem, zatwierdzanie programu studiów studenta, 

zatwierdzanie tematu pracy rocznej, sprawdzanie i ocenianie pracy rocznej, stały kontakt ze 

studentem; 

• organizacja seminariów i konferencji, w których uczestniczą także studenci kierunku, np. 

(wybrane najnowsze). 

o cykl spotkań  „Spotkania z praktyką”, w 2021 roku odbył się pod tytułem:  

Wolontariusz mile widziany! Organizowane przez Oddział Lubelski PTS, Centrum 

Wolontariatu w Lublinie oraz Instytut Nauk Socjologicznych KUL z pomocą kół 

studenckich instytutu.  

o cyklicznie organizowana konferencja „Dzień Pracownika Socjalnego”, w 2019 r. pt. 

Pracownik socjalny - zawód jutra. Nie odbyła się w 2020 r. z uwagi na Covid-19, 

obecnie w przygotowaniu na 2021 r. 

o seminaria metodologiczne, np. Badania społeczne w rzeczywistości 

(post)pandemicznej. (2021) 
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o XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Online „Cyfrowa przyszłość społeczeństw 

i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej”. Wydarzenie zostało zorganizowane w 

ramach grantu otrzymanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie „Doskonała 

nauka” (2021) 

o Tygodnie Międzynarodowe Instytutu Nauk Socjologicznych KUL w dniach 21-25 

czerwca 2021 roku oraz 20-24 września 2021 roku. W programie "International 

Academic Weeks" znaleźć można było wiele ciekawych wydarzeń popularyzujących 

efekty międzynarodowej współpracy naukowej naszego Instytutu - konferencje, 

spotkania, wykłady, seminaria.  

o cyklicznie organizowane Dni Społeczne - konferencje studenckie „Dni Społeczne", 

organizowane jeszcze w latach 50. (w 2019 r. odbyła się 48. Edycja) we współpracy ze 

studentami. [Obecnie z uwagi na utrudnienia pandemiczne cykl został zawieszony]. 

Podczas każdej edycji studenci mają możliwość wysłuchania wykładów głoszonych 

przez zaproszonych gości, praktyków, specjalistów i naukowców z różnych ośrodków 

z całej Polski, brać udział w warsztatach prowadzonych przez Biuro Karier lub 

organizacje współpracujące z Kołami Naukowymi. 

• regularne zaangażowanie studentów i absolwentów w organizację konferencji naukowych, 

seminariów, szczególnie z Kół Naukowych.  

• Szkoła Letnia Instytutu – w 2021 r. odbyła się Szkoła Letnia Instytutu Nauk Socjologicznych i 

sieci naukowej „Ethics and Politics in the European Context”, funkcjonującej w ramach 

programu Central European Exchange Program for University Studies. Wykłady prowadzone 

przez profesorów wizytujących koncentrowały się na temacie przewodnim Szkoły Letniej: 

„Europe and European Union at the Crossroads. New Perspectives, Current Threats in 

(Post)pandemic Times”. 

• Odbywają się również wizyty studyjne (w różnych instytucjach) w ramach zajęć prowadzonych 

na kierunku.  

• W Rankingu Kierunków Studiów 2019 i 2020  KUL znalazł się w najlepszej dziesiątce placówek 

prowadzących kierunki socjologiczne, a jednocześnie uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich 

placówek z miast Polski wschodniej.  

 

Zgodnie z wieloletnią praktyką w IS KUL zasadniczym kryterium decydującym o obsadzie zajęć 

dydaktycznych jest obszar zainteresowań naukowych i badań naukowych pracowników oraz 

ewentualnie prowadzona działalność zawodowa i ekspercka w danej dziedzinie. Można to łatwo 

zaobserwować zestawiając prowadzone zajęcia z dorobkiem naukowym, dydaktycznym lub w 

wyjątkowych przypadkach – eksperckim. Zajęcia programowe z innych dziedzin z obszaru nauk 

społecznych potrzebnych w kształceniu pracownika socjalnego oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie 

(historia filozofii, etyka, pedagogika, psychologia społeczna) są także powierzane pracownikom 

naukowo-dydaktycznym z innych Instytutów i Wydziałów, żeby zapewnić jak najwyższy poziom i 

jakość kształcenia. 

Pracownicy określają corocznie swoje zadania badawcze, wyniki prowadzonych badań są 

publikowane i oraz na bieżąco włączane do programów (sylabusów) realizowanych przedmiotów; w 

ten sposób, prowadzący badania na określony temat wykorzystują wiedzę oraz kompetencje 

badawcze w pracy ze studentami. 
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TABELA OBSADY W RAMACH OCENIANEGO KIERUNKU 

Imię i nazwisko  Tytuł/stopień 

naukowy 
Prowadzone przedmioty (obsada na 

kierunku praca socjalna) 

Adamczyk Monika Doktor 
habilitowany 

Gerontologia kliniczna i społeczna – wykład, 
Semestr V, 30 h 
Gerontologiczna praca socjalna – wykład, 
Semestr IV, 30 h 

Adamczyk Tomasz Doktor Procesy wykluczenia i inkluzji (wykład), 
Semestr III (30 h) 
Wykluczenie i marginalizacja społeczna 
(seminarium), Semestr V i VI (60 h) 
Socjologia problemów społecznych 
(konwersatorium) - 2021/2022 – 30 godzin, 
Semestr I 

Bajor Wanda Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Historia filozofii – 45 godz. Semestr I,  

Borkowska-Nowak 
Małgorzata 

Doktor  Etyka – wykład (30 godzin), I st., III rok, V 
semestr 

Borowicz Aleksandra Doktor Podstawy pedagogiki specjalnej – wykład – 
30 godzin, semestr V 

Ćwikła Leszek Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Przedsiębiorczość – warsztaty (30), Semestr 
II 

Dacka Monika Doktor  Psychologia rozwojowa (wykład, 30 godzin), I 
semestr 

Dobrogowska Monika Doktor Podstawy socjologii – wykład (30), I semestr 
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze dla 
dzieci i młodzieży – konwersatorium (15), 
Semestr V 
Wsparcie osób opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze – 
konwersatorium (30), Semestr III 
Teorie i modele pracy socjalnej (wykład), 
Semestr IV 
Współpraca międzysektorowa (wykład), 
Semestr IV 

Dziewulska-Bandura 
Katarzyna 

Magister  Wolontariat i działalność pożytku 

publicznego (konwersatorium), Semestr V, 

30 h 

Fel Stanisław Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy 
socjalnej (konwersatorium), Semestr II, 30 h 

Gizicka Dorota  Doktor  Dziecko w rodzinie 

wieloproblemowej (konwersatorium) 

Semestr V, 30 h 

Jurek Krzysztof Doktor  Statystyka w pracy socjalnej (warsztaty), 
Semestr V, 30 h 

Kozak Jarosław Doktor Demografia społeczna (wykład), Semestr 2, 
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30 h 
Etyka pracownika 
socjalnego (konwersatorium) Semestr VI 
Praca socjalna z rodzinami imigrantów i 
mniejszości etnicznych (konwersatorium) 
Semestr VI 

Kwiatosz Katarzyna Magister  Społeczności lokalne i rozwój 
lokalny (konwersatorium), Semestr 1, 30 h 

Łach Tomasz doktor Logika – wykład (15 godzin) 
Semestr I 

Lelonek-Kuleta Bernadeta doktor Podstawy psychopatologii (wykład) (Liczba 
godzin: 30) - II rok Semestr IV 
Praca socjalna z osobami uzależnionymi 
(konwersatorium) (Liczba godzin: 30) - III rok 
Semestr VI 

Lenart-Kłoś Katarzyna  doktor Struktura i organizacja pomocy społecznej, 
wykład 30h, II semestr 
Profilaktyka patologii społecznych, wykład 30 
h, III semestr 
Profilaktyka patologii społecznych, ćwiczenia 
15 h, III semestr 
Pomoc postpenitencjarna, konwersatorium 
30h, IV semestr 
Komunikacja w relacjach wspierających, 
warsztaty 30h, V semestr 

Lipnicka Magdalena Doktor Metodyka studiowania i pracy naukowej 
(warsztaty) 15 h, I semestr 

Łuczyńśki Andrzej Dr hab, prof. KUL Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza – 
30 godz., Semestr VI 

Maciaszek Justyna  doktor Praca w domach pomocy społecznej 
(konwersatorium), 30 h, Semestr III  

Mądry Małgorzata magister Organizacja pomocy społecznej- 30 godz. 
konwersatorium 
Przedsiębiorczość społeczna w kontekście 
pracy socjalnej- 30 godz. konwersatorium 
Usługi społeczne- 30 godzin 
konwersatorium. 

Mamcarz Stanisław doktor Procedury postępowania w sytuacjach 
kryzysowych (30 godzin warsztaty) 
Psychopatologia i promocja zdrowia 
psychicznego (30 godzin wykład) 
Semestr V 

Motyka Krzysztof dr hab., prof. KUL Prawa człowieka (konwersatorium), Semestr 
II, 30 h 

Nowik Paweł Doktor 
habilitowany 

Rok II - Semestr 3 - System prawny pomocy 
społecznej w Polsce (wykład) 
Rok III - Semestr 6 - Świadczenia rodzinne i 
opiekuńcze (konwersatorium) 

Olszak Wojciech magister Logika, ćwiczenia, 15 h, Semestr I 

Orłowska Justyna magister Praca socjalna z osobami bezdomnymi, 30 h, 
Semestr VI 
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Otrębski Wojciech Prof. KUL, dr hab Aktywizacja zawodowa i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych (konwersatorium) 30 
godz. Semestr 4 

Pabich Marek  magister Podstawy socjologii (ćwiczenia) – 30 godz. 
Semestr I 

Parzyszek Magdalena  doktor Podstawy socjoterapii 30h Semestr V 
Asystentura rodzinna - wybrane zagadnienia 
(wykład) 30 h Semestr VI 

Pierzchała Kazimierz doktor 
habilitowany  

Podstawy kryminologii, suicydologii i 
wiktymologii (wykład) (Liczba godzin: 30); 
(stacjonarne I stopnia) - III rok Semestr V 

Śliwak Jacek dr hab. Prof. KUL Psychologia społeczna (Wykład), 30 h, 
Semestr I 

Smyl Wioletta magister  Narzędzia pracy socjalnej (warsztaty) 60 
godzin – Semestr III i IV 
Stosowanie ustawy o pomocy społecznej 
(warsztaty) 30 godzin 
Identyfikacja i analiza problemów 
społecznych (warsztaty) 30 h, Semestr II 

Szafrański Adam doktor 
habilitowany 

Praca socjalna w środowisku 
wielokulturowym, Semestr III, 30 h 

Szczygielski Dominik doktor Socjologia pracy i bezrobocia, zajęcia w 
semestrze III wykład, liczba godzin: 30 

Szewczak Iwona doktor Komunikacja interpersonalna, 
konwersatorium, 30 godz. Semestr III 

Szwed Robert doktor 
habilitowany 

PR w instytucjach pomocy i integracji 
społecznej (konwersatorium), Semestr IV, 30 
h 

Szymczak Wioletta Doktor 
habilitowany  

Organizowanie społeczności lokalnej, 
Konwersatorium, 15 h, Semestr V 

Szyszka Małgorzata doktor Metody badań społecznych – wykład i 
ćwiczenia (rok II, sem. III) 15 + 15 

Wiechetek Michał doktor Psychologia społeczna (ćwiczenia) 15 godzin, 
Semestr I 

Wilk Agata magister Warsztaty terapii zajęciowej (warsztaty), 
Semestr V, 30 h 

Wośko Patrycja magister Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie – 
warsztaty 30h Semestr III 
Profilaktyka wypalenia zawodowego  
(konwersatorium) Semestr VI 

Zaborowska Agnieszka  doktor Praca socjalna z rodziną (seminarium), 
30+30, Semestr V i VI 
Projekt socjalny (warsztat), 30 h, Semestr V i  
VI 
Superwizja w pracy socjalnej 
(konwersatorium), 30 h, Semestr IV 

Żuk Andrzej doktor Wprowadzenie do ekonomii (wykład 15h i 
ćw. 15h), Semestr II 

 

Poza zajęciami praktycznymi studenci na kierunku praca socjalna uczestniczą w zajęciach, których 

celem jest podniesienie ich kompetencji naukowych i badawczych m.in. w zajęciach z metodologii 
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badań, metodyki studiowania i pracy naukowej, podstaw socjologii, logiki, demografii, zajęć z 

psychologii, filozoficznych podstaw pracy socjalnej itd. Studenci mają również okazję uczestniczyć lub 

współorganizować konferencje naukowe, sympozja, brać udział w prowadzonych badaniach 

naukowych m.in. w ramach działań Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej. 

 

Nadzór nad polityką kadrową na Uniwersytecie sprawuje Prorektor ds. misji i administracji ks. prof. 
dr hab. Mirosław Sitarz. Proces rekrutacji kadry oparty jest na Zarządzeniu Rektora KUL z 17.12.2020 
r. w sprawie określenia zasad i szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów przy 
awansach w grupie nauczycieli akademickich na stanowiska badawczo-dydaktyczne, badawcze i 
dydaktyczne (837/I/3). Ocena jakości kadry odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z 
31.01.2019 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich (ROP-0101-9/19).  Istotnym 
elementem oceny kadry są hospitacje zajęć (Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz ewaluacja zajęć dokonywana przez studentów. 
Podnoszenia kompetencji kadry reguluje Zarządzenia Rektora KUL II z dn. 19 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia zasad finansowania kosztów i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników KUL. 

Nadrzędnym założeniem polityki kadrowej KUL jest stałe monitorowanie poziomu naukowo-
dydaktycznego zatrudnionych pracowników. Obecnie funkcjonujące mechanizmy weryfikacyjne 
jakości kształcenia to m.in: 

• dobór kadry naukowo-dydaktycznej odbywa się w oparciu o procedury konkursowe, zgodnie z 
obowiązującym prawem; 

• okresowo ma miejsce ocena dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych pracowników; 
może ona być podstawą do wyróżnienia (ocena pracownicza odbywa się co dwa lub cztery  
lata). Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: 
https://www.kul.pl/files/1513/okresowa_ocena_nauczycieli_akademickich.pdf Prowadzona 
jest też Aktywna Polityka Płacowa. Wnioski o nagrody, nagrody Rektora i odznaczenia 
państwowe są uzależnione od dorobku naukowego i dydaktycznego.  

• dwa razy w roku odbywają się cykle hospitacji zajęć, formularz hospitacji jest omawiany z 
prowadzącym. Hospitacje mają charakter doskonaląco-oceniający, polegający na obserwacji 
warsztatu pracy nauczyciela akademickiego w celu diagnozy mocnych i słabych stron pracy 
dydaktycznej oraz wsparcia osoby hospitowanej w doskonaleniu umiejętności 
dydaktycznych, połączony z oceną pracy nauczyciela akademickiego. Mogą mieć także 
charakter interwencyjny. Więcej informacji: https://www.kul.pl/hospitacje-zajec-
dydaktycznych,art_77658.html  

• dwa razy w roku akademickim odbywa się semestralna ewaluacja zajęć przez studentów; mają 
oni możliwość anonimowego wydawania opinii na temat jakości prowadzonych zajęć; dane 
te są następnie analizowane przez bezpośrednich przełożonych: kierowników katedr, 
dyrektora IS, Dziekana WNS i stanowią element oceny. Studenci oceniają: Studenci oceniali 
zajęcia dydaktyczne w następujących kategoriach: 1) stopnia, w jakim udział w zajęciach 
przyczynił się nabycia przez nowej wiedzy, kompetencji lub umiejętności  2) stopnia 
zadowolenia z: a)przygotowania nauczyciela do zajęć, b) jakości udostępnionych materiałów, 
c) stosowanych metod prowadzenia zajęć, d) wykorzystywanych na zajęciach narzędzi 
kształcenia zdalnego e) postawy nauczyciela wobec studentów, f) dostępności nauczyciela 
dla studentów. Odpowiedzi udzielali w skali 5-stopniowej, gdzie 4 było oceną najwyższą, a 0 
najniższą. Studenci mogli też wyrażać swoje uwagi w formie odpowiedzi na pytanie otwarte. 
Odpowiedź na ostatnie pytanie ma charakter opisowy. W ocenianiu zajęć różnicuje się ich 
kategorie na: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty. Na pierwszym, po 
zakończeniu semestru, posiedzeniu Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia Wydziału Nauk 
Społecznych KUL przedstawiany jest i omawiany raport z ewaluacji. Następnie jego wyniki 
przekazywane są na posiedzeniu Rady IS. 
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• Zgodnie z Raportem z semestru letniego 2020/21 jeśli chodzi o stopień, w jakim udział w 

zajęciach przyczynił się nabycia przez nowej wiedzy, kompetencji lub umiejętności  studenci 

w skali 0-4 ocenili zajęcia na kierunku na 3,6. Jeśli chodzi o część 2 studenci ocenili zajęcia na 

kierunku na 3,5. Warto zwrócić tu uwagę na problem zwrotu ankiet. Ewaluacja zajęć w 

ramach kierunku praca socjalna I stopnia nie spełnia wymogu statystycznej 

reprezentatywności. Mimo poinformowania studentów o ewaluacji przez Koordynatora 

kierunku i Opiekunów roczników, a także kilkukrotnego zachęcania przez Prowadzących 

zajęcia do dokonania ich oceny.  

• Omawianie bieżącej działalności naukowo-dydaktycznej, z pracownikami oraz doktorantami 

prowadzącymi zajęcia w Instytucie, podczas zebrań Rady Dyscypliny Instytutu Nauk 

Socjologicznych (raz w miesiącu); 

• W związku z przejściem na naukę zdalną i pandemią Covid-19 zostały także zorganizowane 

spotkania koordynatorów kierunków ze starostami kierunków i opiekunami roczników w celu 

oceny jakości procesu dydaktycznego, także biorąc pod uwagę realizację założonych efektów 

uczenia się i ich osiągania w trakcie nauczania online. 

• W ramach wspierania rozwoju naukowego – istnieje możliwość ubiegania się pracownika o 

urlop naukowy; pracownicy WNS posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, mogą 

ubiegać się o płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu 

przeprowadzenia badań poza Uniwersytetem; pracownicy WNS przygotowujący rozprawę 

doktorską mogą ubiegać się o płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech 

miesięcy. Sprawę urlopów naukowych reguluje m.in. Regulamin Pracy 

https://bip.kul.lublin.pl/files/1658/akty_prawne_2019/411_2019-0101-

97_411_regulamin_pracy_zal..pdf  

• W związku z wprowadzeniem Zarządzenia ROP-0101-35/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad finansowania 

kosztów i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników KUL, ustalono 

procedurę wnioskowania o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników KUL, poprzez następujące formy kształcenia: kursy dokształcające, w tym 

językowe, szkolenia, studia podyplomowe, staże, praktyki, wizyty studyjne oraz inne formy 

kształcenia. 

 

 W ciągu ostatnich pięciu lat 2 pracowników kierunku uzyskało stopień doktora habilitowanego, 2 

– stopień doktora, 5 – profesora KUL i 5 osób awans na adiunkta. 

 System wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego i dydaktycznego opiera się na 

kilku narzędziach. 

• Okresowej ocenie dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych pracowników; może ona być 

podstawą do wyróżnienia (ocena pracownicza odbywa się co dwa lub cztery  lata). 

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: 

https://www.kul.pl/files/1513/okresowa_ocena_nauczycieli_akademickich.pdf  

• Prowadzona jest Aktywna Polityka Płacowa.  

• Pracownicy wyróżniający się osiągnięciami naukowymi i/lub dydaktycznymi zgłaszani są do 

różnego rodzaju naród, w tym m.in. nagrody Rektora i nagrody za najwyżej punktowane 

publikacje. 
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• Pracownicy IS KUL mogą także ubiegać się o dodatkowe finansowanie swoich badań, wsparcie 

pieniężne postępowania awansowego oraz druku monografii będących podstawą do 

awansów naukowych. Są również ogłaszane konkursy grantowe na granty wewnętrzne. 

Ostatni z nich został ogłoszony w październiku 2021 r.  

• Można także ubiegać się o dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych, działalność 

dydaktyczną i szkoleniową z puli środków corocznie wygospodarowywanych z finansów 

Wydziału Nauk Społecznych. 

• Ważnym obszarem stwarzającym szanse na prowadzenie działalności naukowej, a zarazem 

dziedziną motywowania pracowników do aktywności naukowej, jest możliwość uczestnictwa 

w zespołach oraz składania projektów indywidualnych finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejski Fundusz Społeczny, itp. oraz 

inne instytucje krajowe i zagraniczne. Procedurę składania wniosków grantowych monitoruje 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu (w jego skład wchodzą: Sekcji Obsługi Badań i 

Krajowych Projektów Naukowych, Sekcja Funduszy Strukturalnych i Sekcja Projektów 

Międzynarodowych oraz Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii). Celem Działu jest 

m.in. pomoc pracownikom naukowym w opracowywaniu projektów i realizacji projektów 

pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji projektowej, 

• Pracownicy IS mają także możliwość prezentować swoje projekty doktorskie i habilitacyjne 

podczas Rad Instytutu. 

• W związku z wprowadzeniem Zarządzenia ROP-0101-35/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad finansowania 

kosztów i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników KUL, ustalono 

procedurę wnioskowania o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników KUL, poprzez następujące formy kształcenia: kursy dokształcające, w tym 

językowe, szkolenia, studia podyplomowe, staże, praktyki, wizyty studyjne oraz inne formy 

kształcenia. 

• Uniwersytet oferuje cykliczne szkolenia dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej. Są to 

np. bezpłatne szkolenia  realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" (3.5.2). W ofercie znajdują się szkolenia 

dot. tutoringu, metodyki dydaktyki zdalnej, metod aktywizujących, kompetencji 

komunikacyjnych, retoryki. Informacje na temat szkoleń publikowane są na platformie e-kul. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4: 

 Pracownicy kierunku stale powiększają dorobek naukowy i dydaktyczny, biorąc udział w różnych 

pozauniwersyteckich gremiach naukowych, zespołach eksperckich, redakcjach czasopism naukowych, 

radach naukowych i zarządach stowarzyszeń naukowych, a także są zapraszani do recenzowania 

artykułów w prestiżowych czasopismach itp. 

 

TABELA – STOWARZYSZENIA, REDAKCJE, ZESPOŁY EKSPERCKIE (Wybrane) 

Imię i nazwisko Tytuł/stopień 

naukowy 
Aktywność w stowarzyszeniach i redakcjach 

czasopism oraz udział w zespołach eksperckich 
 Adamczyk Monika Doktor 

habilitowany 
1. Członek zespołu redakcyjnego „Zeszytów 
Naukowych KUL” – od 2021 
2. Redaktor statystyczny od 2017 do 2020 w  



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 50 

 

czasopiśmie Polskiego Towarzystwa  
Neofilologicznego „Neofilolog”  znajdującego 
się na ministerialnej liście czasopism. 
1. Członek Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego od 2017 
2. Członek Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego od 2017 
3. Członek grupy ekspertów powołany do 
utworzonej w 2014 roku Rady ds. Polityki 
Senioralnej przy Zarządzie Województwa 
Lubelskiego 
4. Członek Rady Naukowej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Lublinie od 2015  
5.Od 2012 roku ekspert w Zespole ds. 
Opracowania Wojewódzkiego Programu na 
rzecz Osób Starszych na lata 2012–2015 
powołanego przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Lublinie, Zarząd 
Województwa Lubelskiego 
6. Ekspert w międzynarodowym projekcie „ Z 
niewielką pomocą…”, w ramach 
europejskiego programu Erasmus +. 
Współpraca z Konsorcjum partnerskim w 
ramach tego projektu składającym się z & 
partnerów z Polski, Belgii, Hiszpanii, 
Portugalii, Rumunii, Bułgarii, Turcji.  

Adamczyk Tomasz Doktor Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w Województwie 
Lubelskim;  
Członek zespołu do opracowania 
Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w woj. lubelskim na lata 2021-
2027 
Członek Rady Programowej Centrum Badań 
Socjologicznych nad Gospodarką i 
Internetem Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II 
2015-2019 - wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Polityki Społecznej 
Członek Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej 
Dyrektor Biura Towarzystwa Przyjaciół 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 
latach 2012-2018 
Sekretarz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem 
przy Konferencji Episkopatu Polski 
Dyrektor Archidiecezjalnego Centrum 
Dialogu Katolicko-Żydowskiego 
Udział w zespole, który opracował 
„Regionalny Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w Województwie Lubelskim na 
lata 2021 – 2027” 
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Udział w grupie ekspertów powołanych 
przez Rektora KUL do przygotowania 
Raportu na temat mediów dla Konferencji 
Episkopatu Polski  
Działalność w ramach Komitetu ds. Dialogu z 
Judaizmem przy Konferencji Episkopatu 
Polski 
Członek Zespołu Ekspertów KUL 

Bajor Wanda Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Redaktor naczelny serii „Acta Mediaevalia” 
Zastępca redaktora naczelnego „Roczników 
Kulturoznawczych” 
Towarzystwo Naukowe KUL  
Internationale Gesellschaft für Theologische 
Mediävistik. 

Borkowska-Nowak 
Małgorzata 

Doktor  Polskie Towarzystwo Filozoficzne 
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 
IPSA – International Political Science 
Association 
Współpraca z czasopismami naukowymi (w 
charakterze recenzenta), prasą oraz TVP 
Lublin  

Borowicz Aleksandra Doktor Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Metody Fonogestów 

Członek Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego 
2018-2019 - Ocena ekspercka i odbiór 

materiałów edukacyjnych w formie 

multimedialnej dla uczniów z 

niepełnosprawnościami (Ośrodek Rozwoju 

Edukacji) – recenzja adaptacji w Polskim 

Języku Migowym wszystkich podręczników 

szkolnych do klas 4-8 szkoły podstawowej  

2019 - Ekspert w Zespole konsultacyjnym ds. 
Modelu funkcjonowania Specjalistycznych 
Centrów Wspierających Edukację Włączającą 
(SCWEW) (Ośrodek Rozwoju Edukacji). 

Ćwikła Leszek Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Członek Rady Naukowej czasopisma Przegląd 
Prawno-Ekonomiczny 

Dacka Monika Doktor  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju 
Człowieka 

Fel Stanisław Doktor 
habilitowany, 
prof. KUL 

Usługi eksperckie w kraju 
Strategor. Opracowanie narzędzia do 
programowania strategicznego w obszarze 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu na poziomie lokalnym dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

Gizicka Dorota  Doktor  Prezes Instytutu Sądecko-Lubelskiego 

(www.isl.org.pl) 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 52 

 

członek PTS o. Lublin 

Analiza zapotrzebowania społecznego  dla 

projektu  Utworzenie ponadregionalnej 

multimedialnej biblioteki przez 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Chorym MISERICORDIA - Lokalne 

Centrum Integracji Społecznej (marzec 2020) 

Jurek Krzysztof Doktor  Aktywny członek Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego, członek zarządu PTS – 
Oddział Lubelski (sekretarz) 
Członek Zespołu Ekspertów KUL 

Kozak Jarosław Doktor Usługa badawcza dla Polish Catholic Mission 
in England & Wales (wraz z: S. Fel; M. 
Wódka) 

Łach Tomasz doktor Od 2016 r. członek Polskiego Towarzystwa 
Oceny Technologii 

Lelonek-Kuleta Bernadeta doktor Redaktor pomocniczy dla Frontiers in 
Education (2020-2021) 
Redaktor tematyczny Roczników 
Teologicznych zeszyt X Nauki o Rodzinie 
(2014-2019) 
Sekretarz Roczników Nauk o Rodzinie (2012-
2013) 
Członkostwo w stowarzyszeniach 
International Society for the Study of 
Behavioral Addictions 
Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej 
Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne 
• od 29.03.2021 - członek Zespołu ds. 
opracowania reformy systemu leczenia 
uzależnień, organu pomocniczego Ministra 
Zdrowia  
• 2020 – aktualnie - Ekspert Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2020-2023) 
w dyscyplinie psychologia 
• Od 2015 – członek zespołu Ekspertów KUL 
z dziedziny uzależnień czynnościowych 
• od 2014 – przygotowywanie na zlecenie 
recenzji projektów badawczych składanych 
w postępowaniach konkursowych oraz 
ekspertyz dla Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii - współpraca z 
Działem Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych 

Lenart-Kłoś Katarzyna  doktor Zeszyty Naukowe KUL – od 2021 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja 
Pracy Socjalnej  
Mediator w sprawach karnych i rodzinnych, 
wpisana na listę mediatorów stałych przy 
Sądzie Okręgowym w Lublinie 
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2019 r. - przygotowanie na zlecenie Instytutu 
Badań Edukacyjnych syntetycznego opisu 
kwalifikacji Praca socjalna I stopnia 

Lipnicka Magdalena Doktor Polskie Towarzystwo Socjologiczne 
Comenius – Stowarzyszenie Niderlandystów 
z Europy Środkowo-Wschodniej 
2019 r. - przygotowanie na zlecenie Instytutu 
Badań Edukacyjnych syntetycznego opisu 
kwalifikacji kierunku Filologia niderlandzka I i 
II stopnia 
Recenzentka Polsko-Amerykańska Komisji 
Fulbrighta (2020) 

Łuczyński Andrzej Dr hab, prof. KUL Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma 
naukowego „Roczników Pedagogicznych”  
Współredaktor numeru 4 czasopisma 
naukowego „Roczniki Pedagogiczne” 
Członkostwo w stowarzyszeniach 
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (członek 
zarządu oddziału lubelskiego) 
Towarzystwo Naukowe KUL  
Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej 
Zespół Pedagogiki Społecznej 

Mamcarz Stanisław doktor Członek Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczej I Behawioralnej 

Motyka Krzysztof dr hab., prof. KUL Sekcja Socjologii Prawa 
Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego 

Nowik Paweł Doktor 
habilitowany 

Członek Rady Recenzentów Monitora Prawa 
Pracy 
Członek Rady Programowej czasopisma 
naukowego "Ubezpieczenia społeczne. 
Teoria i praktyka 
Członek korespondencyjny TN KUL 
Ekspert Narodowego Centrum Nauki - 
projekty OPUS i PRELUDIUM 
Uczelniany Koordynator ds. Krajowych 
Badań Naukowych 
Członek Komitetu Naukowego I i II 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej- 
Uniwersytet Rzeszowski, PAN i Instytut 
Prawa Pracy  i Polityki Społecznej. 

Otrębski Wojciech Prof. KUL, dr hab Członek Rady Naukowej czasopism:  
Journal of Intellectual Disability – UK; 
The European Educational Researcher 
(EUER)- Spain 
Health Psychology Report – PL. 
Zeszyty Naukowe PWSTE – Psychologia - PL 
-(2018-2022) Ekspert w projekcie, pt. 
Wypracowanie i wdrożenie modelu 
kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej 
podjęcie lub powrót do pracy. Lider: 
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Podzespół ds. rehabilitacji psychologicznej i 
społecznej PFRON – Warszawa 
(POWR.02.06.00-0057/17-00). 
-(2017-2019) Ekspert Zespołu do spraw 
opracowania modelu kształcenia uczniów z 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN; 
Lider podzespołu ds. kształcenia 
zawodowego i ustawicznego, Warszawa. 
-(2017-2018) Ekspert Międzyresortowego 
Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do 
Pracy; Lider podzespołu ds. opracowania 
formularzy diagnozy funkcjonalnej, 
Warszawa. 

Pabich Marek  magister Polskie Towarzystwo Socjologiczne 

Parzyszek Magdalena  doktor sekretarz Roczników Pedagogicznych   
Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN  
Członek Towarzystwa Uniwersyteckiego 
„Fides et ratio” 
Członek projektu dotyczącego życia i 
działalności Stefana Wyszyńskiego w roku 
beatyfikacji  KUL i TVP 3 Lublin 
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i 
Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie 
Lubelskim na lata 2021-2025 - Konsultacja 
projektu Wojewódzki Program Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 
Województwie Lubelskim na lata 2021-2025. 
Zgłaszanie uwag, postulatów, propozycji. 

Śliwak Jacek dr hab. Prof. KUL Rada Naukowa Zeszytów Naukowych KUL 
Stały recenzent Kwartalnika Naukowego 
Fides et Ratio 
Recenzent wielu czasopism o charakterze 
psychologicznym 
Członkostwo w stowarzyszeniach 
- Towarzystwo Naukowe KUL,  
- Polskie Towarzystwo Psychologiczne,  
- Polskie Stowarzyszenie Psychologii i 
Organizacji 
- Lubelskie Towarzystwo Naukowe sekcja 
psychologii (funkcja sekretarza) 
 - Polskie Stowarzyszenie Psychologii Religii i 
Duchowości (funkcja przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej) 
- Członek Rady Programowej Fundacji Fuga 
Mundi - zrzeszająca osoby niepełnosprawne,  
- Członek Stowarzyszenia Opieki Duchowej. 

Szewczak Iwona doktor Sekretarz czasopisma "Roczniki 
Pedagogiczne" 
Ekspert merytoryczny w projekcie: Welcome 
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to KUL. Wzmacnianie kompetencji w 
relacjach międzynarodowych na 
uniwersytecie 

Szwed Robert doktor 
habilitowany 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 1997) 
Towarzystwo Naukowe KUL (od 1999) 
European Sociological Association (od 2002) 
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej 
(od 2009) 
International Communication Association 
(od 2010) 

Szymczak Wioletta Doktor 
habilitowany  

Do roku 2020 – członek Redakcji Roczników 
Nauk Społecznych  
Członek Rady Naukowej Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego w Polsce 
Członek Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego (do 2020, obecnie 
członkostwo będzie wznowione) 
Expertyza dla Instytutu Spraw 
Publicznych: Idee aktywnej polityki 
społecznej w działalności niemieckich służb 
społecznych po reformach Hartza, ss. 55; w 
ramach projektu systemowego 1.18 
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług 
pomocy i integracji społecznej” 

Szyszka Małgorzata doktor Recenzent w: Journal of Family Studies; 
Societas/Communitas; Konteksty Społeczne; 
Zeszyty Naukowe KUL; Roczniki Nauk 
Społecznych KUL; Studia i Analizy Nauk o 
Polityce KUL; Społeczeństwo i Rodzina  
Polskie Towarzystwo Socjologiczne: 
- przewodnicząca zarządu Oddziału 
Lubelskiego PTS (od 2017r. – II kadencja) 
- sekretarz Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego 
i Intymności (od 2015r. – II kadencja) 

Wiechetek Michał doktor Członkostwo w stowarzyszeniach 
Polskie Stowarzyszenie Psychologii 
Społecznej 
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Religii i 
Duchowości 
Stowarzyszenie Natanaelum 
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w 
Medycynie 
•Współpraca ze Stowarzyszeniem Równych 
Szans Bona Fides Bona Fides w ramach 
projektu pt. Standaryzacja świadczonej 
pomocy w ramach sieci pomocy 
pokrzywdzonym przestępstwem – działanie 
finansowane ze środków Ministerstwa 
Sprawiedliwości 
•Współpraca z Fundacją OIC Poland w 
ramach projektów międzynarodowych 
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polegających na konstruowaniu narzędzi 
diagnostycznych (np. PROLearn, LearnsMOT, 
OSTESA) 
•Współpraca z Uniwersytetem Medycznym 
w Lublinie w ramach projektu pt. Utworzenie 
sieci biobanków w Polsce w obrębie 
Infrastruktury Badawczej Biobanków i 
Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC" 
•Przygotowanie ekspertyzy dla 
Państwowego Zakładu Higieny pt. 
Uwarunkowania skłonności do szczepień 
przeciw COVID-19 

Wośko Patrycja magister 2021 rok - ekspert uczestniczący w 
opracowaniu diagnozy potrzeb pracowników  
i studentów KUL – projekt pt.: „KUL-uczelnia 
bez barier” 
2019 rok - Specjalista - ekspert merytoryczny 
w projekcie pt. "STRATEGOR. Opracowanie 
narzędzia do programowania strategicznego 
w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu na poziomie 
lokalnym dla jednostek samorządu 
terytorialnego" 
2018-2020 Prowadzenie wsparcia 
mentorskiego dla osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 
doświadczających trudności o charakterze 
psychicznym w ramach projektów: Most do 
lepszej przyszłości, Aktywni-Kompetentni-
Samodzielni. Edycja II oraz Proaktywni 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
Natanaelum 

Zaborowska Agnieszka  doktor •Redaktor Naczelny, 2015, Czasopismo: 
Roczniki Teologiczne  
• Zeszyt Praca Socjalna {Redakcja działu 
czasopisma naukowego}, 2015 i 2016, 
Czasopismo: Roczniki Teologiczne 
• prowadzenie indywidulanych sesji 
doradczych dla rodziców lub opiekunów 
młodzieży zależnej intelektualnie {Usługi 
eksperckie w kraju}, Początek: 2017-10-02, 
Zakończenie: 2018-03-30, 
• Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 
KUL, przy współpracy z Aresztem Śledczym w 
Lublinie - Wykonawca w projekcie „Nowa 
Socjalizacja – resocjalizacja przez edukację” – 
poradnictwo psychospołeczne dla 
studiujących osadzonych (2013-2016) 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

 

 Baza lokalowa KUL podlega systemowemu zarządzaniu i wykorzystaniu przez wszystkie kierunki 
studiów realizowanych przez KUL. Z praktycznego punktu widzenia wykorzystuje się sale dostępne w 
danym Kampusie (w Lublinie aktualnie są trzy). Za sprawą oddania do użytku budynku Centrum 
Transferu Wiedzy oraz niedawnych inwestycji (2020-2021) w wyposażenie pomieszczeń 
dydaktycznych w nowoczesne techniki i sprzęt do prowadzenia dydaktyki (komputery stacjonarne 
sprzężone z projektorami, kamery internetowe, ekrany, rolety) znacząco uległy poprawie warunki 
prowadzenia dydaktyki. Oprócz pomieszczeń wspólnych istnieją sale dydaktyczne przypisane do 
Instytutu Nauk Socjologicznych KUL – są to 4 sale ćwiczeniowe (na 30 osób bez reżimu sanitarnego) i 
pracownia komputerowa. Dodatkowo studenci Pracy socjalnej korzystają z kilku sal dydaktycznych, 
które są współdzielone z innymi Instytutami. Konsultacje dla studentów realizowane są w 
pomieszczenia Katedr lub – w okresach nauczania zdalnego – poprzez platformę MS Teams w tym 
samym zakresie i w tych samych godzinach co w trybie stacjonarnym. Liczba pomieszczeń 
przypadających na Katedry wynosi średnio dwa gabinety. Dodatkowe przestrzenie dydaktyczne i 
naukowe oferuje Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych. Wyposażenie sal dydaktycznych w 
sprzęt do kształcenia na odległość powoduje, że w zajęciach stacjonarnych mogą brać udział na 
odległość ci studenci, którzy w okresie pandemii muszą pozostać w domach ze względu na 
kwarantannę. Jednocześnie wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt do kształcenia na odległość 
umożliwia wykładowcom prowadzenia zajęć online (w okresach gdy jest to wymagane) z 
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostępnych tylko w danej sali (np. pracownia 
komputerowa).   

 Zajęcia dydaktyczne dla studentów Pracy socjalnej z reguły odbywają się w obrębie infrastruktury 
dydaktycznej KUL. Natomiast w przypadku praktyk zawodowych wykorzystywana jest infrastruktura 
instytucji przyjmujących. 

Internet bezprzewodowy dostępny jest dla studentów na terenie całego Uniwersytetu. W 
niektórych miejscach studenci mogą korzystać z komputerów stacjonarnych z dostępem do internetu 
(pracownie komputerowe, biblioteka, hole na parterach budynków). W procesie kształcenia, 
badaniach naukowych i komunikacji naukowej wykorzystuje się bazy danych m.in. Ebook Collection 
(EBSCOhost), PsycARTICLES, OpenDissertations, De Gruyter – Kompletna Kolekcja Czasopism, 
Elsevier-Ebooks_Online, Elsevier-online (ScienceDirect), IBUK Libra, ISSN, JCR, Arts & Sciences (JSTOR) 
I, VII, XII, Scopus+SciVal, Springer-Ebooks-Online, Taylor & Francis Journals – SSH Library, Wiley-
Ebooks-Online, Wiley Online Library, WoS-Online, ESI-Online, InCites, Sociology Source Ultimate 
(EBSCO), ProQuest Ebook Central, ProQuest Dissertations & Theses A&I, Career & Technical 
Education Database, Education Database, Research Library, Social Science. Wszyscy pracownicy i 
studenci mają dostęp do platform e-KUL. Jest to system dla pracowników naukowo-dydaktycznych, 
pracowników administracji i studentów. Platforma e-KUL to przede wszystkim komunikacja między 
użytkownikami, obieg spraw i dokumentów (np. złożenie elektronicznej pracy dyplomowej dla 
studentów, indeks elektroniczny), e-learning, ewaluacja zajęć oraz pracowników naukowo-
dydaktycznych. To również źródło aktualnych informacji o wydarzeniach – wykładach gościnnych, 
zmianach w planie zajęć, ogłoszeniach wydziałowych i ogólnouniwersyteckich. E-kul wspiera 
tradycyjne nauczanie poprzez wprowadzenie elementów zdalnej nauki, daje możliwość prowadzenia 
studiów metodą w pełni elektroniczną. Platforma umożliwia:  

− dystrybucję materiałów i pomocy dydaktycznych; 

− złożony system testów i zadań do nauki i kontroli osiągnięć studenta; 

− organizację materiału dydaktycznego w moduły oraz terminarz zaliczeń; 

− mechanizmy wspierające ocenę studenta (dziennik, automatyczne ocenianie testów, raporty 
aktywności studenta itp.). 
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W okresach, gdy z powodu zagrożenia pandemicznego wprowadzane jest nauczanie zdalne, zajęcia 
dydaktyczne odbywają się poprzez platformę MS Teams. Wszystkie zajęcia dydaktyczne (bez względu 
na formę) mają utworzone zespoły MS Teams, w ramach których odbywają się zajęcia dydaktyczne 
zgodnie z planem studiów (w tych samych rozkładach godzinowych co zajęcia stacjonarne). Podobnie 
w przypadku konsultacji dla studentów. Gdy są realizowane zajęcia dydaktyczne stacjonarne, 
studenci przebywający na kwarantannie mają możliwość połączenia się z salą wykładową/ 
ćwiczeniową i uczestniczenia w zajęciach zdalnie. Także obsługa większości spraw administracyjnych 
związanych z przebiegiem studiów odbywa się poprzez platformę e-KUL (dostęp do aktualności, 
elektroniczny indeks, plany studiów i rozkłady zajęć).  

Uczestnictwo w zajęciach na kierunku Praca socjalna może być dostosowane do indywidualnych 
potrzeb studenta związanych z jego sytuacją osobistą: rodzinną, zdrowotną, materialną czy 
pełnionymi funkcjami - zarówno w zakresie dostosowana treści programowych i sposobu 
prowadzenia zajęć (IOS, ITS, e-learning). W kampusie głównym KUL na terenie wszystkich budynków 
znajdują się podjazdy i windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi bezprogowe. 
Poszczególne pomieszczenia oraz panele w windach oznaczone są systemem Braille’a, w windach są 
też komunikaty głosowe. Uniwersyteckie centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością (KUL 
CAN) oferuje kurs orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących, a także transport 
na uczelnię dla osób poruszających się na wózkach. Podczas pandemii wspólnie z Centrum 
Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL przygotowano stanowisko komputerowe dla osób 
niewidomych i słabowidzących wyposażone w programy udźwiękawiające środowisko Windows: 
Windows-Eyes Professional, obecność tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej i dostęp do 
platformy e-learningowej i materiałów w postaci elektronicznej. 

 Studenci Instytutu Nauk Socjologicznych KUL mogą korzystać z aparatury laboratoryjnej. W 
ramach Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych dostępne są: sala fokusowa do badań 
jakościowych, pomieszczenia do prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych, 
oprogramowanie do analiz jakościowych tekstu: Atlas, T-Lab i analiz danych przestrzennych: 
RegioGraph, sprzęt do nagrywania audio-video. Ponadto mają dostęp do pakietów statystycznych 
SPSS oraz materiałów dydaktycznych zamieszczanych na platformie e-kul. Na Uniwersytecie 
funkcjonuje również Czytelnia Informacji Naukowej, w której można skorzystać z profesjonalnych 
porad dotyczących interesujących studentów zagadnień i problemów naukowych. Dodatkowo 
studenci mają dostęp do ww. baz naukowych oraz dostęp do literatury i materiałów dydaktycznych 
dostępnych w Katedrach.  

 System biblioteczny KUL tworzy biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne w obrębie 
głównego Kampusu KUL. Biblioteka Uniwersytecka posiada jeden z największych w kraju 
księgozbiorów. Cechą wyróżniającą Bibliotekę KUL są bardzo bogate zbiory wydawnictw obcych, 
głównie z USA, Kanady i krajów zachodnioeuropejskich, z w tym z zakresu nauk społecznych. System 
elektroniczny Biblioteki KUL pozwala na kwerendę jej zbiorów i zamawianie znajdujących się w nich 
publikacji za pośrednictwem e-kul, który m.in. informuje czytelników o zbliżającym się terminie 
zwrotu wypożyczonych pozycji. Studenci mogą w tym celu korzystać z dostępnego na całej Uczelni 
bezprzewodowego dostępu do internetu. W Bibliotece Głównej zbiory udostępniane są w siedmiu 
czytelniach, dysponujących łącznie 310 miejscami dla czytelników. Studenci mogą również korzystać 
ze specjalistycznej biblioteki Instytutu Nauk Socjologicznych znajdującej się w obrębie Kampusu 
Głównego (gdzie studenci mają również absolutna większość zajęć dydaktycznych). Biblioteka 
gromadzi głównie literaturę z zakresu szeroko pojętej socjologii, w tym problemów społecznych, 
katolickiej nauki społecznej, historii gospodarczej i społecznej, demografii, metod badań społecznych 
i statystycznych. Biblioteka posiada blisko 25 tys. książek i ponad 4 tys. woluminów czasopism. Ważne 
pozycje książkowe i czasopisma znajdują się również w księgozbiorach katedr. Wszystkie te zbiory 
umożliwiają pracownikom dostęp do niezbędnej w ich badaniach literatury przedmiotu, a studentom 
dostęp do wszystkich publikacji wskazywanych w ramach literatury obowiązkowej i uzupełniającej do 
poszczególnych zajęć dydaktycznych. 
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W trakcie pandemii dzięki pracy Biblioteki KUL, w tym Biblioteki specjalistycznej INS KUL 
ułatwiono pracę studentom, którzy mogą korzystać z zasobów wszelkich bibliotecznych, w tym 
książek, podręczników i czasopism opublikowanych dzieł cudzych, podanych w formie elektronicznej 
na dwa sposoby: poprzez terminale (z cyfrowych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej) oraz poprzez 
sieć internet, w ramach kursu e-learningowego prowadzonego na platformie (z dowolnych dzieł 
umieszczonych tam przez Prowadzącego). Biblioteka wykonuje skany zamówionych książek i realizuje 
zamówienia online (Z perspektywy ochrony praw autorskich, zasady wykorzystania technologii 
internetowej w szkolnictwie wyższym, w szczególności zasady tworzenia kursów e-learningowych, są 
zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Prowadzący 
zajęcia dydaktyczne może udostępnić swoim studentom w ramach kursu zdalnego dowolny 
opublikowany artykuł, a nawet całą książkę, bez zgody autora. Biblioteka prowadzi również usługę 
skanowania i przesyłania fragmentów książek, podręczników oraz czasopism po złożeniu 
zapotrzebowania przez zainteresowanego. Pracownicy Biblioteki przygotowują materiały do zajęć, 
zbierają i udostępniają w jednym miejscu wszystkie materiały, które mogą być pomocne w 
kształceniu na odległość. Możliwe jest również śledzenie bibliotecznego profilu na Facebooku. 
Wszystkie te udogodnienia umożliwiają studentom kierunku Praca socjalna korzystanie z zasobów w 
celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów w ramach pracy 
własnej, a pracownikom przygotowanie zajęć.  

 Studenci wyrażają opinię na temat bazy dydaktycznej podczas ewaluacji zajęć, dwa razy w 
semestrze. Zgłaszane w ostatnich latach uwagi dotyczyły głównie poprawy jakości sprzętu w salach 
dydaktycznych. Dokonano tego dwuetapowo. W pierwszym etapie w latach 2017-2018 uruchomiono 
program zakupów sprzętu informatycznego (projektory, ekrany, tablice multimedialne, komputery – 
ogółem 250 jednostek sprzętowych, budżet 2 mln zł), wykonując jednocześnie niezbędne prace 
remontowe. W drugim etapie – w latach 2020-2021 doposażono sale dydaktyczne w takim zakresie, 
by było możliwe prowadzenie z nich kształcenia na odległość. Dzięki tym działaniom poprawił się nie 
tylko komfort procesu nauczania, ale również dokonał się w pełni proces adaptacyjny do wymagań 
związanych w nauczaniem w warunkach pandemicznych.  

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku  

 

 Udział interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w procesie kształcenia  

i podnoszenia jakości tego kształcenia przejawia się w wielu aspektach: podkreślić warto przede 

wszystkim sam fakt prowadzenia zajęć przez praktyków zatrudnionych na stałe w obszarze pomocy 

społecznej. Udział interesariuszy zewnętrznych zapewniają działania ingerujące środowisko 

akademickie i środowisko praktyków, konferencje naukowe, ich udział w programach praktyk 

studenckich, a także wykłady gościnne. Interesariusze zewnętrzni są systematycznie proszeni o 

współpracę w kształtowaniu koncepcji kształcenia, efektów uczenia się oraz o opinie dotyczące 

programu studiów i jego realizacji. Praktycy prowadzący zajęcia chętnie wypowiadają się w sprawie 

modyfikacji czy też ulepszania koncepcji kształcenia. Ponadto, dzięki prowadzeniu zajęć przez 

praktyków, studenci mają okazję odbywać zajęcia bezpośrednio w instytucji w ramach zajęć 

terenowych. Grono ekspertów-praktyków zewnętrznych nie jest gremium zamkniętym, na bieżąco 

zapraszane są do udziału osoby, których doświadczenie zawodowe i rozeznanie na rynku pracy 
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pozwoli udoskonalić ofertę edukacyjną Wydziału. Jest to również element minimalizacji ryzyka 

małego wpływu interesariuszy zewnętrznych na realizację i udoskonalanie programu studiów i 

efektów uczenia się. 

 Uchwałą Walnego Zgromadzenia Instytutu Nauk Socjologicznych [z dnia 10.01.2018 r.] powołano 

Zespół do spraw Kontaktów z Otoczeniem Społecznym [dr A. Betlej - koordynator; ks. dr M. Wódka; 

dr K. Jurek; mgr J. Gondek]. Do zadań Zespołu należy: 1) zbieranie informacji o dotychczasowych i 

typowanie nowych instytucji i organizacji, w których studenci z INS mogą odbywać praktyki; 2) 

kontakt z w/w, przygotowanie umów; 3) opracowanie obszarów współpracy INS z interesariuszami 

zewnętrznymi; typowanie partnerów, negocjacje, przygotowanie stosownych umów; 4) stały 

monitoring i dokumentacja w/w współpracy; w tym, elementów komercjalizacji wyników badań i 

przebiegu praktyk; coroczna aktualizacja zasad współpracy; 5) współpraca z Zespołem ds. jakości 

kształcenia, programów studiów i strategii rozwoju; 6) integrowanie działań z Zespołem ds. 

komunikacji i promocji, w zakresie komunikacji. 

 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w dbałości o rozwój kierunku Praca socjalna, Instytut Nauk 

Socjologicznych podjął w ramach porozumienia (2019 r.) ścisłą współpracę z Polskim Centrum 

Mediacji. Dzięki wspomnianej współpracy studenci Instytutu odbywają zajęcia z mediatorami z PCM, 

a ponadto w ramach kontynuacji studiów na II stopniu w INS otrzymują bazowy certyfikat Mediatora. 

Kolejną ważną współpracę INS realizuje z Aresztem Śledczym w Lublinie, gdzie studenci na mocy 

porozumienia (2019 r.) mogą realizować projekty socjalne przygotowane w ramach zajęć ujętych w 

programie studiów – Projekt socjalny (warsztaty). Ten przedmiot z założenia uwzględnia współpracę z 

otoczeniem, ponieważ druga jego część (VI semestr) polega na wdrożeniu projektów w różnych 

instytucjach z obszaru pomocy społecznej, integracji czy obejmujących swą działalnością grupy 

wymagające wsparcia. Innym interesariuszem zewnętrznym INS jest Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych w Lublinie. Na mocy porozumienia z 2018 r. KUL (a ściślej, Instytut Nauk Socjologicznych 

prowadzący studia na kierunku praca socjalna) sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad KPPS, co 

daje możliwość wymiany doświadczeń, czerpania dobrych wzorców, podejmowania nowych 

współpracy z praktykami pracy socjalnej.  

Interesariuszami zewnętrznymi są także podmioty przyjmujące studentów na praktyki zawodowe. 

Rodzaj instytucji, w jakich studenci mogą odbywać praktyki określony jest w regulaminie praktyk dla 

kierunku praca socjalna. Dotychczas opiekun praktyk nawiązał współpracę z licznymi instytucjami, 

gdzie studenci odbyli i odbywają praktyki, m.in.:  

− MOPS w Puławach, ul. Leśna 17; 

− GOPS w Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6; 

− WTZ w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 35; 

− OPS w Potoku Wielkim, 

− PCPR w Puławach, ul. Królewska 3; 

− Fundacja Sempre a Frente w Lublinie, ul. Lubartowska 24; 

− Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9 

− Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie; 

− GOPS w Wielkich Oczach, ul. Leśna 2; 

− PCPR w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3; 

− Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie; ul. 

Mickiewicza 1; 
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− OPS w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 11; 

− Centrum Usług Społecznych w Świdniku; 

− OPS w Kocku, ul. Jana Pawła II 29; 

− PCPR w Lublinie, ul. Okopowa 5; 

− MOPR w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32; 

− PCPR Brzozów, ul. 3-go Maja 51; 

− Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku, ul. Hallera 11 

− Dom Pomocy Społecznej Betania, ul. Kraśnicka, Lublin; 

− Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, ul. Zielona 32, Biłgoraj; 

− MOPS Nałęczów, ul. Kolejowa 7; OIK w Świdniku; 

− Środowiskowy Dom Samopomocy w Horyńcu Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego;  

− Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, ul. Bronowicka 3.  

Od 2016 r. istnieje: Wolontariat Studentów Instytutu Nauk Socjologicznych [jego opiekunem jest: ks. 

dr M. Wódka]. W ramach wolontariatu studenci mają możliwość nabywania kompetencji 

zawodowych, tzw. miękkich, szczególnie cenionych na rynku pracy, oraz tych, które wynikają z misji 

KUL. WSINS organizuje spotkania upowszechniające ideę wolontariatu, np. w ramach Projektu 

Edukacyjnego, a członkowie grupy wolontariackiej angażują się w obszarze pomocy społecznej, m.in. 

w placówkach, które zadeklarowały chęć współpracy: GOPS Drelów, PCPR Janów Lubelski, GOPS w 

Siennicy Różanej, MOPS w Nałęczowie, Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w 

Krasnobrodzie, DPS Ametystowa Lublin, Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mełgwi, Dział Pomocy Środowiskowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia”, GOPS w Jastkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Sawinie. Wolontariat jest formą działalności, która wpisuje się szczególnie w kierunek praca 

socjalna, przez wzgląd na wykonywany w przyszłości przez absolwentów zawód.  

Instytut Nauk Socjologicznych na stałe zakłada współpracę z instytucjami partnerskimi z otoczenia 

społeczno-gospodarczego. Odbywa się to m.in. w ramach KONWENTU PRACODAWCÓW przy Radzie 

Programowej kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Nauk Socjologicznych w dniu 21 

stycznia 2021 roku na kadencję 2021-2024 (podstawa prawna: Zarządzenie Rektora nr ROP-01-1-

98/20 z dnia 27 marca 2020r, w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia). W 

skład Konwentu wchodzą m.in. reprezentanci takich instytucji jak: 

− Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

− Dom Pomocy Społecznej 

− Szkoła Trenerów/Coachów 

− Agencja Consultingowa w zakresie doradztwa biznesowego, rozwoju lokalnego, oceny 

projektów 

− Wojewódzki Ośrodek Kultury. 

Do końca 2020 roku w ramach Konwentu Pracodawców (poprzednia nazwa: Kapituła 

Pracodawców i Ekspertów) Instytut Nauk Socjologicznych współpracował z reprezentantami 

takich instytucji jak: 

− Wojewódzki Urząd Pracy 

− Urząd Wojewódzki 

− Urząd Statystyczny w Lublinie 
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− Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw 

− TVP3 Lublin 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

KUL prowadzi aktualnie projekty:  

1. Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników KUL, w którym mogą 

być udział studenci kierunku praca socjalna. W ramach projektu studenci mogą wziąć udział w min. 1 

szkoleniu i min. 1 warsztacie z innej kompetencji niż szkolenie (a w sumie maks. 3 warsztaty), które 

dla kierunku praca socjalna obejmują: szkolenia/ warsztaty podnoszące kompetencje z zakresu 

przedsiębiorczości, informatyczne/ analityczne, komunikacyjne oraz zawodowe. Studenci czterech 

ostatnich semestrów studiów mogą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, zajęciach z 

pracodawcami, wizytach studyjnych w ramach projektu Zintegrowany Program Podnoszenia 

Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

2. Program rozwoju kompetencji studentów/tek WNS, WF, WPPKiA, WNŚINZ, WNH. Wsparciem w 

ramach projektu zostanie objętych 324 studentów/tek z: Wydziału Nauk Społecznych (w tym pracy 

socjalnej), Wydziału Filozofii, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydział Nauk 

Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Humanistycznych. Ścieżka Rozwoju Kompetencji składa się z 

4 elementów i skierowana jest do studentów czterech ostatnich semestrów studiów I oraz II stopnia. 

Każdy/a student/ka weźmie udział w czterech formach wsparcia: Certyfikowane szkolenie, 

Praktyczne warsztaty (2x), Zajęcia z pracodawcą 2h, Wizyta studyjna 6h. Student/ka wybiera 

szkolenie certyfikowane oraz warsztaty wchodzące w skład jednej z czternastu ścieżek. Zajęcia z 

pracodawcami są prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia będą mieć 

charakter branżowy, specjalistyczny i poszerzą treści zawodowe realizowane w ramach programu 

kształcenia, z tym, że przedstawionych z punktu widzenia Pracodawcy/Praktyka. Możliwość 

bezpośredniego kontaktu z pracodawcami/praktykami, poznania ich perspektywy, rozwoju kariery 

zawodowej oraz doświadczeń pozwoli osadzić wyobrażenia studentów w konkretnej rzeczywistości. 

Dzielenie się doświadczeniem przez praktyków zatrudnionych w obszarach gospodarki bezpośrednio 

związanych z kierunkiem kształcenia bądź w innych instytucjach/podmiotach związanych z 

kierunkiem kształcenia w oparciu o analizę konkretnych problemów – to główne założenia tej formy 

wsparcia. 

 Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych realizują prace badawczo-rozwojowe, również w 

ramach współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Wymienić można m.in. następujące: 

1. Badania sondażowe dla miasta Lublina (na reprezentatywnej próbie 500 dorosłych mieszkańców 

Lublina) 

Wyniki badania służą ocenie postępów realizacji strategii rozwoju Lublina rozumianej jako wizja 

rozwoju miasta, opisująca działania, jakie należy podjąć, by miasto stało się możliwie najlepszym 

miejscem do życia, pracy i nauki. Istotnym punktem służącym ewaluacji strategii rozwoju miasta są 

badania społeczne obejmujące opinie mieszkańców o różnych aspektach jakości życia w mieście. 

Uwzględnienie opinii mieszkańców pozwala osiągnąć najważniejszy cel idei partycypacji 

obywatelskiej. W związku z tym w badaniu opinii mieszkańców miasta Lublina podjęto następujące 

wątki tematyczne: ocena jakości życia w Lublinie, ocena zmian w Lublinie w okresie ostatnich 3 lat, 

ocena realizacji zadań przez samorząd, strategiczne cele dla władz miasta, korzystanie z oferty 
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kulturalnej Lublina/ z przestrzeni miejskiej, potencjał migracyjny, ocena własnej sytuacji materialnej, 

ocena jakości obsługi mieszkańców w Biurach Obsługi Mieszkańców, identyfikacja z miastem. 

2. Badania dla firmy Lighthouse Sp. z o.o./Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji pt. "Postawy 

Polaków wobec zjawiska pola elektromagnetycznego (badania sondażowe na próbie 1000 dorosłych 

Polaków we współpracy z firmą KANTAR Polska S.A.) 

Według badań przeprowadzonych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Kantar Polska, na zlecenie 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, niemal połowa Polaków nie wie czym jest pole 

elektromagnetyczne (PEM). Niski poziom wiedzy jest poważną barierą ograniczającą rozwój nowych 

technologii. Jest też główną przyczyną powstawania mitów dotyczących oddziaływania pola 

elektromagnetycznego na zdrowie i życie człowieka. Wnioski z raportu pokazują, że obecne podejście 

do edukacji na temat PEM jest niewystarczające i konieczne jest jak najszybsze stworzenie nowego 

modelu, angażującego instytucje rządowe oraz samorządowe, środowiska naukowe i eksperckie, 

organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli biznesu. 

3. Usługa badawcza dla Polish Catholic Mission in England and Wales pt. „Polscy katolicy w Wielkiej 

Brytanii wobec Brexitu: diagnoza i rekomendacje”. 

4. Realizacja badania naukowego w ramach Narodowego Programu Zdrowia dla Instytutu 

Badawczego IPC Wrocław oraz Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu 

Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. 

5. Realizacja badań jakościowych na temat jakości życia, warunków studiów, dostępności do 

infrastruktury itp. studentów niepełnosprawnych na zlecenie Instytutu Badawczego IPC Wrocław 

6. Opracowanie narzędzi pomiarowych do badań rynku dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. 

Co ważne, w pracach badawczo rozwojowych pracowników naukowych INS mogą brać udział 

studenci kierunków prowadzonych przez INS. Dobrym przykładem jest projekt realizowany dla Miasta 

Lublina – uczestniczyło w nim dwoje studentów INS. 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

 Umiędzynarodowienie procesu kształcenia wpisuje się w cele koncepcji kształcenia,  
a podniesienie kompetencji językowych poprzez udział w zajęciach j. obcego nowożytnego znacznie 
poprawia sytuację studentów na rynku pracy. 

 Na Uniwersytecie funkcjonuje Studium Języków Obcych, które oferuje lektoraty z j. obcego. Na 
kierunku Praca socjalna obowiązkowy jest lektorat z języka obcego trwający 4 semestry (łącznie: 120 
godz.). Lektorat jest prowadzony przez kadrę dydaktyczną ze Studium. Studenci dzieleni są na grupy 
odpowiednie do poziomu języka wg skali A1-C2 ESOKJ, a zgodnej z egzaminami TELC. Studenci na 
etapie rekrutacji na studia wypełniają test kompetencji językowych, na podstawie którego są 
kwalifikowani do odpowiednich grup nauczania języka. Lektorat kończy się egzaminem wewnętrznym 
przeprowadzanym przez pracowników Studium. Zgodnie z przepisami studenci mają obowiązek 
zakończyć lektorat języka obcego nowożytnego na poziomie B2.  

 Nauka języków obcych dla studentów z niepełnosprawnościami bazuje na założeniu, że student 
niepełnosprawny uczy się języków wraz ze studentami pełnosprawnymi, ale istnieje możliwość 
stworzenia odrębnych zajęć językowych dla studentów niepełnosprawnych, głównie osób z głębokimi 
i znacznymi uszkodzeniami prelingwalnymi, które tworzy się w przypadku zgłoszenia akcesu przez 
minimum 3 studentów na dany język na danym poziomie. Student z głębokimi i znacznymi 
uszkodzeniami prelingwalnymi jest zwolniony z poddawania się sprawdzianom dotyczącym 
opanowania sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia, a warunkiem zaliczenia lektoratu przez 
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studenta z głębokimi i znacznymi uszkodzeniami prelingwalnymi jest uzyskanie ocen pozytywnych ze 
sprawdzianów w formie pisemnej. 

 Działania podejmowane przez Instytut Nauk Socjologicznych KUL na rzecz umiędzynarodowienia 
opierają się na trzech zasadniczych filarach: 
1) Program ERASMUS+ 
2) Program CEEPUS 
3) Inicjatywy poszczególnych pracowników Instytutu Socjologii, jak również działania podejmowane 
na poziomie Katedr  
 Studenci Instytutu Nauk Socjologicznych są informowani o możliwościach wyjazdów na część 
studiów i praktyki w ramach programu Erasmus+ poprzez: 

a) stronę internetową Instytutu Nauk Socjologicznych (informacje o terminach aplikacji 
dokumentów, warunkach i terminach wyjazdów, uczelniach partnerskich kierunku Praca 
socjalna, dane kontaktowe koordynatora instytutowego Erasmus+) 

b) plakaty i ulotki o kolejnych edycjach wyjazdów 
c) informacje na FB Instytutu Nauk Socjologicznych – relacje uczestników wyjazdów 

W okresie przed pandemią COVID-19 z programu Erasmus+ skorzystało czterech studentów (3 
wyjazdy do Charles University in Prague i 1 wyjazd do Universitta Cattolica del Sacro Cuore Mediolan: 
Joanna Kowalewska, Beata Kuźma, Agnieszka Michalska, Andrey Golota, lata 2016-2018) oraz pięciu 
pracowników naukowych (2 wyjazdy do University of Massachusetts Boston, 4 wyjazdy do 
Universitta Cattolica del Sacro Cuore Mediolan, 1 wyjazd do The University College of Economics and 
Culture, Department of Culture, Ryga, 1 wyjazd do Katholische Universitaet Eichstaett-Ingolstadt, 1 
wyjazd do Katolicka Univerzita v Ruzomberku (Pedagogicka Fakulta Katedra Socialnej Prac): dr hab. 
Grzegorz Adamczyk, prof. KUL, dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL, dr hab. Urszula Soler, dr 
Małgorzata Szyszka, dr Agnieszka Zaborowska, lata 2016-2019). Jednocześnie swoje pobyty w ramach 
programu Erasmus+ zrealizowało w INS KUL dwoje studentów (z University of Massachusetts Boston i 
Universitta Cattolica del Sacro Cuore Mediolan) oraz trzech pracowników naukowych z Uniwersytetu 
w Daugavpils, Łotwa (Dr Janina Staśane, Dr Aina Čaplinska, Dr Alina Ohotina, 2017-2018). 
 Od 2017 roku Instytut Nauk Socjologicznych KUL jest koordynatorem sieci „Ethics & Politics in the 
European Context” (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL) w ramach programu Central European 
Exchange Program for University Studies. Co roku składana jest skutecznie aplikacja na finansowanie 
wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w obrębie sieci składającej się z: 
University of Vienna, Catholic University in Tirana, Charles University Prague, Corvinus University of 
Budapest, University Sts. Cyril and Methodius Skopje, University of Bucharest, University of Belgrade, 
University of Ljubljana, University St. Kliment Ohridski Bitola, Catholic University in Ruzomberok, 
“Babes Bolyai” University of Cluj-Napoca, “Lucian Blaga” University of Sibiu, University of Trnava. Sieć 
co roku otrzymuje około 35-40 stypendiów na organizację wymiany studentów i pracowników 
naukowych. Z Instytutu Nauk Socjologicznych na wymianę w ramach powyższego programu 
dotychczas wyjechało lub wyjedzie w tym roku akademickim do następujących jednostek 
partnerskich: University of Vienna (mgr Dominik Szczygielski, dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, dr hab. 
Grzegorz Adamczyk, prof. KUL, lata 2016-2018), University of Bucharest (dr hab. Grzegorz Adamczyk, 
prof. KUL, 2019), Corvinus University of Budapest (mgr Ewa Bączyńska, dr hab. Grzegorz Adamczyk, 
prof. KUL, lata 2021-22), University of Trnava (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL, 2022). Z kolei 
do Instytutu Nauk Socjologicznych w ramach wymiany przyjechali studenci i pracownicy naukowi 
następujących instytucji partnerskich: University of Bucharest (prof. Radu Carp, 2019, 2021; Denisa-
Marina Albu, 2021), University of Ljubljana (prof. Igor Bahovec, 2021, 2022), St. Kliment Ohridski 
University Bitola (Filip Georgieski, prof. Elena Tilovska_Kechegi, 2022), University of Trnava (Dmytro 
Tomakh), Corvinus University of Budapest (dr József Duro, dr Reka Varnagy, 2021, prof. Zoltan 
Balazcs, 2022). 
W ramach współpracy w obrębie sieci Instytut Nauk Socjologicznych organizował lub 
współorganizował 2 Szkoły Letnie dla studentów i pracowników naukowych pochodzących z ww. 
jednostek naukowych. Pierwsza Szkoła Letnia pt. „European Union at the Crossroads. New 
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Perspectives, Current Threats” odbyła się w dniach 7-12 lipca 2019 roku w Bukareszcie/Brasov, druga 
pt. „European Union at the Crossroads. New Perspectives, Current Threats in (Post)pandemic Times” 
odbyła się w Lublinie na KUL w dniach 20-24.09.2021.    
Celem lepszego dotarcia do studentów z informacją o stypendiach i działalności sieci „Ethics & 
Politics” w grudniu 2018 roku uruchomiona została przez INS KUL strona internetowa 
www.ethicsandpolitics.eu 

 Instytut Nauk Socjologicznych prowadzący kierunek Praca socjalna współpracuje z licznymi 
instytucjami naukowo-dydaktycznymi. Warto wymienić tutaj: 

- University of Vienna (ks. dr hab. S. Fel, prof. KUL): wymiana doświadczeń badawczych i 
dydaktycznych, wymiany nauczycieli akademickich i doktorantów. Współpraca ma szeroki zasięg 
geograficzny, wiąże się z członkostwem w zarządzie Association for Social Ethics in Central Europe 
(ASECE), skupiającym członków z 10 krajów Europy Środkowej. W ramach działalności stowarzyszenia 
odbywają się regularnie doroczne konferencje oraz spotkania naukowe poświęcone wspólnym 
projektom badawczym. 

- Międzynarodowa grupa robocza: Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik w Berlinie (ks. dr hab. 
S. Fel, prof. KUL): coroczne interdyscyplinarne warsztaty poświęcone aktualnemu zjawisku 
społecznemu: wymiana doświadczeń badawczych i dydaktycznych; wymiana nauczycieli 
akademickich oraz udział w organizowanych w jednostkach konferencjach. Efekty współpracy: 
aktualizacja wiedzy i zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, wspólne publikacje i udział w 
konferencjach. 

- Zespół badawczy: Austin Research Announcement: Global Decline of Christian Marriage (dr hab. W. 
Szymczak, prof. KUL, dr T. Adamczyk). Organ powołujący: University of Texas. Zakres współpracy 
2016-2017: realizacja badań dotyczących przemian w obszarze życia małżeńsko-rodzinnego. 

Studenci Pracy socjalnej mogą korzystać z bogatej oferty fakultatywnych zajęć w j. angielskim z puli 
zajęć ogólnouniwersyteckich, jak również dostępnych na Wydziale Nauk Społecznych i innych 
wydziałach KUL. Ponadto biorą udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, w trakcie 
których podejmują różne aktywności, np.: 

1. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w 
strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej”, 23-25 
maja 2016, organizowana przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii 
Socjologicznych KUL (przy współorganizacji Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi im. Ivane 
Javakhishvili, Instytut Ekonomii (Gruzja), Kolegium Nauk o przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie). 

Forma aktywności studentów: 
- udział w sesjach plenarnych i debatach wybranych grup roboczych, 
- udział w indywidualnym programie konferencji dla studentów obejmujący: 

� Wykład dra Jacka Wysockiego „Obrót bezgotówkowy w Polsce - perspektywy rozwoju”. 
� Wykład prof. Nazira Kakulia (Łotwa) „Economic crisis in Georgia”. 
� Warsztaty “ Kreowanie wizerunku w sieci”, prowadzenie dr Alina Betlej, dr Urszula Soler 

2. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wartości i nowoczesność w strategii 
odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej", 22-24 maja 
2017, organizowana przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych 
KUL (przy współorganizacji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie, The Baltic International Academy w Rydze (Łotwa). 

- udział w sesjach plenarnych i debatach wybranych grup roboczych, 
- udział w indywidualnym programie konferencji dla studentów obejmujący: 

� Wykład Prof. dr hab. Valery Nikiforov (Łotwa), „Social transformations in Latvia”. 
� Warsztaty „Ocena nowych technologii”, prowadzenie dr Alina Betlej, dr Urszula Soler 
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3. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa", 21-
23 maja 2018, organizowana przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii 
Socjologicznych KUL (przy współorganizacji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, The Armenian Marketing Association). 

- udział w sesjach plenarnych i debatach wybranych grup roboczych. 
4. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Digital Future of Central and Eastern European 
Societies and Economies”, 21-23 czerwiec 2021, organizowana przez INS KUL, Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, University of Daugavpils, SGH, Polskie Towarzystwo Oceny Technologii i 
Fundację Edukacyjną „Transformacje”. 

 - udział w sesjach plenarnych i debatach wybranych grup roboczych. 
 
 W kontekście umiędzynarodowienia programu kształcenia i upowszechniania dorobku naukowego 
istotne znaczenie mają wykłady wygłoszone przez pracowników INS KUL w uczelniach zagranicznych. 
Służą one nie tylko prezentacji dokonań badawczych za granicą, ale też nabywaniu doświadczeń 
dydaktycznych na forum międzynarodowym. Pracownicy INS wygłosili wykłady w m.in. następujących 
ośrodkach naukowych: 
- University of Vienna (dr hab. S. Fel, prof. KUL, dr hab. G. Adamczyk, prof. KUL) 
- University of Munich (dr hab. S. Fel, prof. KUL) 
- University of Massachusetts Boston (dr hab. G. Adamczyk, prof. KUL, dr hab. K. Motyka, prof. KUL) 
- University of Daugavpils (dr Alina Betlej, dr hab. Monika Adamczyk) 
- University of Notre Dame Synday (dr hab. M. Hułas) 
- The University of Sidney (dr hab. M. Hułas) 
- Maynooth University (dr T. Adamczyk) 
- Insitute of Yad Vashem (dr T. Adamczyk) 
- Universita Cattolica del Sacro Cuore (dr hab. U. Soler) 
- University of Bucharest (dr hab. G. Adamczyk, prof. KUL) 
- Corvinus University of Budapest (dr hab. G. Adamczyk, prof. KUL) 
 
 Pracownicy INS wyjeżdżali za granicę celem dokonania kwerendy naukowej, odbycia wizyt 
studyjnych, nauki języków obcych czy wzięcia udziału w konferencjach naukowych. Nabywane w ten 
sposób kompetencje są wykorzystywane podczas kształcenia w INS, zebrana literatura naukowa jest 
udostępniana studentom oraz wykorzystywana do merytorycznego opracowania zajęć. Pracownicy 
wyjeżdżali do takich uczelni, jak: 
- State Library of New South Wales, Sydney (dr hab. M. Hułas)  
- Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main (dr hab. M. Hułas)  
- Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main (dr hab. M. Hułas)  
- Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main (dr hab. M. Hułas, dr hab. Grzegorz 
Adamczyk, prof. KUL)  
- The Social Research Centre of Institute of Humanities And Social Sciences of Daugavpils 
University (dr A. Betlej, dr hab. M. Adamczyk) 
- The Faculty of Greek-Catholic Theology of University of Presov (dr hab. M. Adamczyk, dr K. Jurek) 
- Universita Cattolica del Sacro Cuore (dr A. Betlej, dr hab. U. Soler) 
- Instytut Yad Vashem (dr T. Adamczyk)  
- New York University (dr T. Adamczyk) 
- Maynooth University [dr T. Adamczyk) 
- Ludwig-Maximilians-Universität München (dr hab. S. Fel, prof. KUL) 
- Oxford International; University of Oxford (dr M. Wódka) 
- University of Massachusetts Boston (dr T. Peciakowski, dr hab. G. Adamczyk, prof. KUL) 
- Georg-August Universität Göttingen, Niemcy (dr K. Lenart-Kłoś) 
- The Corvinus University of Budapest (dr hab. G. Adamczyk, prof. KUL) 
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 Wykłady gościnne gości zagranicznych organizowane są wspólnie dla wszystkich studentów INS. 
W ostatnim czasie były to wykłady naukowców z: University of Bucharest (prof. Radu Carp), 
University of Ljubljana (prof. Igor Bahovec), Corvinus University of Budapest (dr József Duro, dr Reka 
Varnagy). Na 2022 rok (I półrocze) zaplanowane są trzy wykłady (potwierdzone przyznanymi 
stypendiami): University of Ljubljana (prof. Igor Bahovec), Corvinus University of Budapest (prof. 
Zoltan Balazs), University St. Kliment Ohridski Bitola (prof. Elena Tlovska-Kechegi). 

 Doskonalenie warunków podnoszenia umiędzynarodowienia studiów i badań odbywa się poprzez 
podnoszenie kompetencji kadry akademickiej, np. organizację przez Dział Komercjalizacji Wiedzy KUL 
kursów języka obcego, podpisywanie nowych umów w ramach współpracy dwustronnej lub 
Erasmus+. Ponadto, KUL oferuje szereg stypendiów dla doktorantów i kadry akademickiej, mających 
na celu upowszechnienie ich badań za granicą, udział w konferencjach, kwerendy oraz staże 
zagraniczne (NAWA PROM, umowy bilateralne).  

 W ramach Strategii Umiędzynarodowienia KUL na  lata 2020-2025 (Uchwała 836/I/2 Senatu KUL z 
3.12.2020) przewiduje się m.in. otwarcie Uniwersytetu na studentów zagranicznych oraz 
publikowanie przez pracowników wyników badań w renomowanych zagranicznych czasopismach i 
wydawnictwach naukowych. Działania INS, zwłaszcza w obszarze koordynacji sieci CEEPUS oraz 
bilateralnej współpracy między poszczególnymi katedrami a partnerami zagranicznymi, wpisują się w 
tę strategię. 
 
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

Studenci mają także możliwość przystąpienia do egzaminu TELC i innych międzynarodowych, 
ponieważ na uczelni działają centra Egzaminów Międzynarodowych. 

 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia   

 

 System wsparcia różnych grup studentów, w tym studentów z niepełnosprawnością, realizowany 

jest poprzez: opiekę naukową, opiekę dydaktyczną oraz pomoc materialną. Instytut Nauk 

Socjologicznych, w ramach którego prowadzony jest kierunek praca socjalna zapewnia studentom 

wsparcie w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym oraz zawodowym i wejściu na rynek pracy 

poprzez dostosowanie systemów wsparcia do różnych grup studenckich. Na poziomie 

ogólnouniwersyteckim prowadzone są wykłady i warsztaty, kursy, szkolenia i programy edukacyjne, 

wydarzenia o charakterze otwartym, wystawy oraz aktywności skierowane do studentów KUL. W 

związku z obecnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Uniwersytetu i placówek edukacyjnych wiele 

działań przeniosło się do przestrzeni wirtualnej – realizuje się je w formie zdalnej.  

Odpowiedzią na potrzeby studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest KUL CAN: 

Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością. Jego zadaniem jest adaptacja podręczników i 

innych materiałów dydaktycznych do potrzeb tych osób. Jednostka ta zapewnia dostęp do pracowni 

komputerowej ze specjalistycznym oprogramowaniem (linijki brajlowskie), nowoczesnego 

laboratorium językowego z dostosowaniami dla osób niewidomych, kursów orientacji przestrzennej, 

transport na Uczelnię (dla osób poruszających się na wózkach, w wyjątkowych przypadkach dla 

innych osób). Uczelnia posiada własny samochód wyposażony w windę, przystosowany do przewozu 

osób poruszających się na wózku. Większość budynków wyposażona jest w windy. W przypadku ich 

braku czynimy starania o przeniesienie zajęć do sal na dostępnych dla osób niepełnosprawnych 
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kondygnacjach. Osoby mające trudności w poruszaniu się w budynkach i między budynkami KUL 

mogą liczyć na pomoc asystentów. 

Formami wspierania procesu uczenia są Zintegrowane Programy Rozwoju KUL (omówione w 

kryterium 6), które zapewniają studentom Pracy socjalnej dostęp do płatnych staży zawodowych, 

szkoleń i warsztatów, które umożliwiają wejście na rynek pracy. Podobne zadanie pełni istniejące na 

Uniwersytecie Biuro Karier KUL, które wspiera studenta w planowaniu i realizacji ścieżki zawodowej, 

ulepszaniu jego pozycji na rynku pracy. Dokonuje się to poprzez doradztwo zawodowe, 

organizowanie dodatkowych praktyk zawodowych, a także specjalistycznych warsztatów, 

umożliwiających nabycie kompetencji pożądanych na rynku pracy (soft skills) i doradztwa 

biznesowego, konsultacji dokumentów aplikacyjnych, szkoleń i coachingu zawodowego.  

Aktywność sportowa studentów jest realizowana poprzez działalność Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu, które poza podstawową, bogatą ofertą zajęć wychowania fizycznego proponuje 

studentom aktywność w ramach kilkunastu sekcji sportowych (m.in. piłka siatkowa, koszykówka, 

tenis ziemny i stołowy, piłka ręczna i nożna, wspinaczka sportowa, trójbój siłowy). 

Studenci są zaangażowani w działalność samorządu wydziałowego i uczelnianego, tym samym 

mają możliwość uczestniczenia w procesach dotyczących jakości kształcenia czy też najwrażliwszych 

spraw dziejących się na Uczelni. Ponadto każdy student może kandydować do Uczelnianego 

Samorządu Studentów, by zaangażować się w działalność ogólnouczelnianą i nawiązać relacje z 

przedstawicielami innych kierunków. Ponadto jako członkowie USS, studenci mają szanse zostać 

członkami najważniejszego kolegialnego organu uczelni Senatu. 

Aktywność studentów pracy socjalnej w zakresie organizacji studenckich i rozwoju społecznego 

jest możliwa dzięki Kołu Naukowemu Studentów Pracy Socjalnej. W minionym roku akademickim, 

pomimo pandemii, Koło podjęło m.in. następujące aktywne działania: 

• akcja charytatywna dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej – zorganizowanie paczek 

żywnościowych. 

• nakręcenie filmu dotyczącego życia i problemów migrantów żyjących w Polsce  

• złożenie wniosku o przyznanie grantu misyjnego na realizację projektu pt. "Nieść pomoc światu 

na wzór wielkich autorytetów 

• nagranie filmu promującego konkurs pt. ''Nieść pomoc światu na wzór wielkich autorytetów" 

• zorganizowanie konkursu pt. ''Nieść pomoc światu na wzór wielkich autorytetów"  

• spotkania integracyjne członków KNSPS 

 

Zdecydowaną motywacją do osiągania przez studentów wzorowych wyników w nauce jest bez 

wątpienia Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: to wsparcie materialne, które może 

otrzymywać student, który uzyskał za rok nauki wysoką średnią ocen (4,51) lub posiada osiągnięcia 

naukowe, artystyczne, albo sportowe na arenie krajowej bądź międzynarodowej. Stypendium 

Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów każdego 

kierunku studiów. Student może ubiegać się o stypendium Rektora najwcześniej na drugim roku 

studiów. Laureaci olimpiad międzynarodowych albo laureaci, bądź finaliści olimpiad przedmiotowych 

o zasięgu ogólnopolskim, mogą ubiegać się o stypendium już na pierwszym roku.  

W ramach opieki dydaktycznej nauczyciele akademiccy prowadzą konsultacje dla studentów. Na 

początku każdego semestru pracownicy podają godziny cotygodniowych konsultacji w wymiarze 90  

minut (informacja na e-kulu i drzwiach poszczególnych Katedr). Celem konsultacji jest udzielanie 
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przez prowadzącego zajęcia wyjaśnień, informacji i wskazówek, dotyczących problemów zgłaszanych 

przez studentów i związanych z treścią przedmiotu, pomoc w doborze lektur dodatkowych oraz 

konsultowanie prac dyplomowych. Studenci mają także możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia 

przy użyciu poczty elektronicznej lub na platformie e-KUL oraz, w uzasadnionej potrzebie, 

telefonicznie. W tej samej formie funkcjonuje informacja o konsultacjach Dziekana i Prodziekanów 

zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. kontroli 

realizacji procesu dydaktycznego. Platforma e-KUL pozwala uzyskać informację o planach studiów, 

planach zajęć, kartach przedmiotów (sylabusy), wynikach kolokwiów i egzaminów oraz osobach 

prowadzących zajęcia. Dla każdego przedmiotu opracowane są karty przedmiotu, a prowadzący mają 

obowiązek informowania studentów o efektach uczenia się oraz sposobach ich weryfikacji. 

Dla każdego rocznika studentów powoływany jest opiekun, spośród pracowników naukowo-

dydaktycznych. Opiekunowie pozostają w stałym kontakcie z władzami Wydziału oraz ze starostami 

lat w sprawach bieżących związanych z organizacją procesu dydaktycznego. Do zadań opiekuna roku 

należy m.in. stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących związanych z organizacją procesu 

uczenia się. Opiekun roku zobowiązany jest również w miarę możliwości do inspirowania i 

koordynowania aktywności społecznej studentów na rzecz Uniwersytetu i społeczności lokalnej. 

Opiekun roku stale monitoruje potrzeby edukacyjne studentów w ramach spotkań organizowanych 

nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Dzięki długofalowej i stałej współpracy jest to osoba, która 

doskonale zna studentów i orientuje się w ich indywidualnych sprawach. Opiekun roku zapoznaje 

studentów z tokiem studiów i funkcjonowaniem Uniwersytetu, a także pośredniczy w trudnych 

sytuacjach i wspiera studentów w rozwiązywaniu problemów, wykazując troskę o warunki socjalne 

czy stan zdrowia podopiecznych. Opiekun roku zobowiązany jest do składania dziekanowi rocznego 

sprawozdania ze swej działalności. Zadania opiekuna roku określone są w Regulaminie działania 

opiekuna roku KUL.  

Studenci są informowani o ważnych dla nich projektach przez platformę e-KUL, gdzie mogą 

znaleźć informator osobowy, numery telefonów oraz wyszukać tematy prac dyplomowych 

bronionych w Instytucie. System e-KUL ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji kierowanej przez 

władze Uczelni oraz poszczególne jednostki organizacyjne, dostęp do wzorów dokumentów i 

formularzy oraz umożliwiać komunikację pomiędzy pracownikami i studentami.  

Rozstrzyganie skarg i wniosków należy do kompetencji Prodziekana ds. studenckich, który 

reprezentuje studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami, jak również służy 

radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności osobistych. Starostowie poszczególnych roczników 

spotykają się na bieżąco z Prodziekanem i omawiają ważne problemy dotyczące toku studiów bądź 

realizowanych przedmiotów. Pomocą studentom służy także opiekun roku oraz Rzecznik Praw 

Studenta, który zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów i nieporozumień na linii student- 

wykładowca, służy pomocą prawną.  

Ponadto przy Poradni Zdrowia KUL funkcjonuje Gabinet Psychologiczny, w którym dyżury pełnią 

pracownicy Instytutu Psychologii KUL. Osoby, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów 

lub z jakiegoś innego powodu chciałyby porozmawiać z psychologiem mogą skorzystać z takiej 

pomocy. W zakresie wykonywanych usług są: poradnictwo, terapia krótkoterminowa, diagnoza, 

wystawianie opinii psychologicznych. Studenci wszystkich kierunków mogą korzystać także z 

bezpłatnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu „KUL – uczelnia bez barier”. Pomoc 
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skierowana jest głównie do osób, które odczuwają skutki pandemii Covid-19 i/lub inne trudności 

natury psychologicznej.  

Monitorowanie prowadzenia dydaktyki odbywa się za pomocą ankiet ewaluacyjnych. W każdym 

semestrze studenci dokonują za pośrednictwem platformy e-kul anonimowej oceny pracy nauczycieli 

akademickich, w których zajęciach brali udział. Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z 

najważniejszych praw studentów. Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów jest 

sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w 

ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna 

dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie 

zajęć.  

W ramach pomocy materialnej studenci mają prawo ubiegać się stypendia zgodnie z 

Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom. Na stronie internetowej 

Działu Studenckich Spraw Socjalnych umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące rodzajów 

stypendiów, formularzy, terminów składania wniosków, godzin obsługi interesantów. Decyzje w 

sprawach przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz decyzje w sprawach zakwaterowania w 

domach studenckich podejmowane są przez Komisję Stypendialną. Decyzje w sprawach przyznania 

stypendium Rektora dla najlepszych studentów podejmuje Prorektor właściwy do spraw studenckich. 

Komisję Stypendialną powołują Dziekani poszczególnych wydziałów, na podstawie wniosku 

właściwego organu samorządu studenckiego. Odwołania od decyzji rozpatruje Odwoławcza Komisja 

Stypendialna. Od decyzji w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów studentowi 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany do Prorektora właściwego do spraw 

studenckich.  

Studenci studiów Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, w tym studenci pracy 

socjalnej, mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach 

których mogą zrealizować m. in. część studiów, praktykę lub staż naukowy za granicą:  

- umowy bilateralne – oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej 

współpracy 

- program Erasmus + – „kraje programu KA103”  

- oferta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (stypendia rządowe) - Program stypendialny 

wymiany osobowej studentów i naukowców 

- oferta Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Akademickiej (CEEPUS), w tym oferta sieci 

koordynowanej przez Instytutu Nauk Socjologicznych, do której należą jednostki naukowo-

dydaktyczne m.in. z następujących ośrodków: Corvinus University of Budapest, University of 

Bucharest, Charles University Prague, University of Trnava, University of Ljubljana, University of 

Vienna, St. Cyril and Methodius University of Skopje, St. Kliment Ohridski University of Bitola, 

University of Cluj-Napoca, University of Belgrade, University of Sibiu, Catholic University in 

Ruzomberok, Catholic University in Tirana 

- Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) 

- Stypendia Fulbright 

- Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

- Program Stypendialny GFPS-Polska 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

 

1. Uniwersytet prowadzi stronę internetową (https://www.kul.pl). W tym roku akademickim strona 
została przebudowana, zaktualizowana i unowocześniona. Strona opracowana jest w taki sposób, aby 
była czytelna i dostępna dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz innych interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych. Na stronie pojawiają się na bieżąco aktualności dot. wydarzeń 
uniwersyteckich, życia akademickiego, osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu, informacje 
dot. stypendiów, organizacji kształcenia (co szczególnie ważne w okresie Covid-19), mobilności 
studenckiej, nauki języków obcych etc. 
2. Na stronie internetowej można sprawdzić aktualne informacje na temat warunków i trybu 
rekrutacji oraz sylwetki absolwenta. http://kandydat.kul.pl Znajduje się tam również zakładka dot. 
pracy socjalnej (http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/praca-socjalna/), gdzie można 
znaleźć m.in. informacje dot. perspektyw zawodowych, praktyk i staży, kompetencji nabywanych w 
trakcie studiów oraz zasad rekrutacji. Znajduje się tam również filmik promujący kierunek. 
(https://www.youtube.com/watch?v=P-mwvFARYsw)  
3. Najważniejsze informacje o studiach w Instytucie znajdują się: http://www.kul.pl/o-
studiach,11659.html. Znajduje się tam również zakładka dot. pracy socjalnej 
(https://www.kul.pl/praca-socjalna,art_85696.html). Podstawowe informacje dla studentów można 
znaleźć natomiast tutaj: https://www.kul.pl/dla-studentow,13933.html (w tym m.in. karty 
przedmiotów, informacje o ewaluacji zajęć, informacje dot. dyplomowania, wzory podań, informacje 
dot. działalności organizacji studenckich). Dodatkowo Instytut udostępnia aktualności dot. 
najważniejszych wydarzeń w Instytucie (https://www.kul.pl/aktualnosci,11044.html). 
4. Regulacje z zakresu potwierdzania efektów uczenia się i inne dotyczące jakości kształcenia są 
dostępne na stronach KUL w zakładce: studia – jakość kształcenia – regulacje prawne: 
http://www.kul.pl/regulacje-prawne,13647.html. Dostęp do wszystkich aktów prawnych (Statut KUL, 
Uchwały Senatu, Zarządzenia, Regulaminy, Akty prawa powszechnie obowiązującego) znajduje się na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KUL (http://bip.kul.lublin.pl/akty-
prawne,16066.html). 
5. Dodatkowo studenci za pośrednictwem platformy e-KUL mają dostęp do wszystkich bieżących 
informacji instytutowych potrzebnych w procesie kształcenia oraz w procesie dyplomowania 
(http://www.kul.pl/dla-studentow,13933.html). Na platformie znajdują się też programy i plany 
studiów, informacje o pracownikach, plan zajęć, indeks elektroniczny oraz wiele innych ważnych dla 
studentów informacji i zasobów. Dostęp do większości informacji nie wymaga logowania, a jedynie 
informacje dla konkretnych grup studentów są dostępne po zalogowaniu na e-KUL. Obecnie również 
do komunikacji wykorzystywana jest platforma Teams i Moodle (wg ustaleń w ramach konkretnych 
przedmiotów). 
6. Cennym medium uzupełniającym informacje o inicjatywach i działaniach podejmowanych w 
Instytucie jest Facebook (https://www.facebook.com/socjologiaKUL). Swój profil na Facebboku 
prowadzi również Koło Naukowe (https://www.facebook.com/ksps.kul/). 
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Ocena publicznego dostępu do informacji odbywa się na różnych poziomach i w różnych 
sekwencjach czasowych. Studenci mogą wypowiadać się przez swoich przedstawicieli na Radach 
Instytutu. Interesariusze i przedstawiciele pracodawców (Konwent Pracodawców), podczas spotkań 
odbywających się dwa razy w roku, pytani są o w/w kwestie i proszeni o opinię w stosownym punkcie 
ankiety, dotyczącym „dostępu do informacji na stronie internetowej KUL”. Swoje uwagi zgłaszają 
również członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym, przedstawiciele Rady 
Doktorantów i Rady Wydziałowego Samorządu Studentów. Na prośbę studentów zamieszczane są na 
bieżąco materiały dydaktyczne, np. ze szczegółowymi wymogami pisania prac semestralnych i inne. 

Materiały umieszczane na stronie internetowej INS KUL przedstawiane są różnym 
interesariuszom, a zebrane informacje zwrotne stanowią podstawę do stałej optymalizacji strony. 
Ważnym elementem tej ewaluacji są spotkania pracowników z uczniami i nauczycielami szkół 
ponadpodstawowych województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w ramach 
prowadzonego projektu edukacyjnego (http://www.kul.pl/projekt-edukacyjny,18229.html).  
 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9: 

W okresie pandemii Covid-19 na kierunku na bieżąco monitorowana jest sytuacja dot. 
ewentualnego wprowadzenia nauki zdalnej. Studenci są również informowani na bieżąco o sytuacji. 
Każda grupa zajęciowa ma założoną grupę na platformie MS Teams. Zgodnie z Decyzją Kolegium 
Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych, działając na podstawie Zarządzenia nr ROP-0101-98/20 
Rektora KUL z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia, organizacja zajęć na WNS KUL od 15 listopada 2021 r. przebiega w formie hybrydowej, 
również z ewentualną możliwością umożliwienia studentom przebywającym na kwarantannie 
uczestnictwa online w zajęciach stacjonarnych. 

Ponadto w roku 2019, w ramach umowy zawartej z Insytutem Badań Edukacyjnych, został 
przygotowany syntetyczny opis kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku 
Praca socjalna. Opis ten jest dostępny w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji 
(https://kwalifikacje.gov.pl). Umieszczenie opisu w ZRK zapewnia udział w budowaniu systemu 
gromadzącego w jednym miejscu informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w systemie 
oświaty i szkolnictwa wyższego, zwiększa dostępność informacji o kompetencjach nabywanych przez 
studentów, umożliwia prezentowanie oferty w europejskim systemie informowania o kursach i 
kwalifikacjach na portalu Europass (http://europa.eu/europass/pl/find-courses), a także dotarcie z 
informacjami o oferowanych kwalifikacjach pełnych do szerokiego grona międzynarodowych 
odbiorców (uczniowe, studenci, pracownicy naukowi, pracobiorcy, pracodawcy, nauczyciele, doradcy 
zawodowi, organizacje pracodawców i in.). 

 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

 Podstawą zapewnienia jakości kształcenia jest Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 
Kształcenia wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (nr ROP-0101-98/20, poz. 208/2020). Akt 
ten został wydany w wyniku reformy szkolnictwa wyższego i konieczności zmiany struktury 
Uniwersytetu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.; wcześniej obowiązywał Wewnętrzny System Zapewniania 
Jakości Kształcenia wprowadzony uchwałą Senatu KUL z dnia 29 listopada 2012 r.). Treść aktualnie 
obowiązującego Systemu została przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom KUL przez 
wewnętrzny system aktów prawnych. System został stworzony z uwzględnieniem autonomii i 
specyfiki Uniwersytetu, oraz na podstawie doświadczeń z zakresu współpracy, wspierania i 
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upowszechniania najlepszych rozwiązań w zakresie jakości kształcenia na kierunku Praca socjalna. 
Zgodnie z § 1 Systemu, zapewnienie najwyższej jakości kształcenia jest czynnikiem warunkującym 
realizację misji i strategii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz umacnianie i 
rozwój pozycji Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej.  

 Jednym z najistotniejszych celów (zgodnie z § 2) jest podnoszenie jakości kształcenia, co ma 
charakter ustawicznego działania z udziałem interesariuszy wewnętrznych (pracowników, studentów 
i słuchaczy) i zewnętrznych (w tym absolwentów oraz pracodawców). Pozostałe cele Systemu to w 
szczególności: 1) ocena i zapewnianie najwyższej jakości kształcenia we wszystkich formach 
kształcenia; 2) stymulowanie stałego doskonalenia jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowszych 
i najlepszych rozwiązań w tym zakresie; 3) podnoszenie konkurencyjności Uniwersytetu na arenie 
krajowej i międzynarodowej; 4) podnoszenie kwalifikacji absolwentów Uniwersytetu; 5) podnoszenie 
kwalifikacji nauczycieli akademickich i pracowników administracji Uniwersytetu; 6) promowanie 
kultury najwyższej jakości kształcenia w Uniwersytecie; 7) doskonalenie instrumentów weryfikacji i 
oceny procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia.  

 Powyższe cele są realizowane przez: 1) prowadzenie ewaluacji na poziomie 
ogólnouniwersyteckim, wydziałowym i kierunkowym w celu doskonalenia jakości kształcenia; 2) 
współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie monitorowania jakości kształcenia, w tym 
badanie opinii pracodawców na temat jakości wykształcenia absolwentów i przygotowania ich do 
pracy zawodowej; 3) współpracę z właściwymi organami władzy publicznej; 4) współpracę z 
uczelniami krajowymi i zagranicznymi. 

 Organem doradczym i opiniodawczym w zakresie procesu kształcenia jest Uniwersytecka Komisja 
ds. Jakości Kształcenia, na poziomie Wydziału podobną funkcję pełni Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia, w której skład wchodzą: Prodziekan ds. kształcenia (jako przewodniczący), pracownicy 
badawczo-dydaktyczni w liczbie zapewniającej właściwą reprezentację wszystkich dyscyplin, w 
których prowadzone są kierunki studiów na wydziale, pracownicy dydaktyczni w liczbie określonej 
przez Dziekana; koordynatorzy kierunków studiów prowadzonych na wydziale; przedstawiciel 
kierowników studiów podyplomowych realizowanych na wydziale; przedstawiciele studentów 
wskazani przez właściwy organ Samorządu Studenckiego. Zadaniem Komisji jest opracowanie polityki 
jakości kształcenia oraz procedur zapewniania jakości kształcenia zgodnie ze strategią rozwoju 
wydziału; prowadzenie oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawianie Dziekanowi propozycji 
działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na podstawie wyników oceny. 

 W systemie zapewnienia jakości zajęć istotną rolę pełni system ewaluacji – każde zajęcia są 
oceniane przez studentów w formie anonimowej ankiety wypełnianej pod koniec semestru, przed 
sesją egzaminacyjną. Wyniki ankiet są udostępniane prowadzącym po wystawieniu ocen końcowych. 
Wyniki ewaluacji są dyskutowane na forum poszczególnych katedr, kierunku, Rady Programowej INS, 
Rady Instytutu Nauk Socjologicznych i Wydziału. Ma to przełożenie na decyzje dotyczące zmian w 
programie studiów oraz formy i treści zajęć, jak również standardu bazy dydaktycznej. 

 Jakość zajęć jest także monitorowana poprzez hospitacje przeprowadzane regularnie przez 
przełożonych (kierownika katedry, Dyrektora Instytutu), kończące się sporządzeniem protokołów, w 
których odnotowuje się m.in. uwagi i sugestie odnośnie do sposobu prowadzenia zajęć oraz ich 
treści. Przełożeni omawiają wyniki hospitacji z podległymi im pracownikami, szczegółowo reguluje tę 
kwestię „Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II” z 1 czerwca 2021 r., wprowadzonym Zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-70/21 11 maja 
2021 r. Zapewnieniu jakości kształcenia służy również praktyka sporządzania opisów poszczególnych 
przedmiotów w formie sylabusów udostępnianych online. 

 Zapisy na zajęcia za pomocą platformy e-KUL umożliwiają szybkie i skuteczne korekty w planach 
zajęć przez zawieszenie tych, które nie cieszą się zainteresowaniem studentów oraz wprowadzenia 
bardziej atrakcyjnych i bardziej przydatnych pod kątem pracy przyszłych absolwentów. Te działania 
są wykonywane na bieżąco, na początku każdego semestru. Doskonaleniu programu studiów służą 
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także spotkania ze studentami, w szczególności z przedstawicielami samorządu studenckiego. Istotne 
znacznie dla jakości kształcenia ma również obecność w kadrze dydaktycznej osób zajmujących się od 
strony praktycznej poszczególnymi zagadnieniami realizowanymi w programie studiów, który 
oczywiście przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych oraz seminariów 
dyplomowych pod kątem zainteresowań studentów. w dalszym horyzoncie czasowym powyższe 
działania są związane z zapewnieniem możliwie najlepszej pozycji absolwentów na rynku pracy. 
Realizacja tych zadań jest zbieżna z działaniami Biura Karier KUL, które prowadzi monitoring sytuacji 
na rynku pracy.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

Pracę na Wydziale, tak dydaktyczną jak organizacyjną, wydatnie wspomagają środowiska cyfrowe: 
Microsoft Office 365, a w szczególności Microsoft Teams, oraz platforma e-learningowa Moodle. 
Obie były intensywnie używane podczas nauki zdalnej na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego. W kwestii korzystania z powyższych platform zarówno nauczyciele akademiccy, jak 
studenci byli wspomagani przez agendy uniwersyteckie odpowiedzialne za obszar IT. W szczególności 
jest stały dostęp do: 1) instrukcji obsługi MS Teams w ramach Microsoft 365, 2) instrukcji tworzenia 
zespołów, grup studenckich, notesu zajęć, obsługi zadań, 3) instrukcji korzystania z multimediów i 
prowadzenia lekcji zdalnych, 4) instrukcji używania ankiet i testów w Microsoft Forms, celem 
weryfikacji wiedzy studentów, 5) linku do szkolenia video z MS Teams, 6) instrukcji obsługi platformy 
Moodle, 7) instrukcji dwujęzycznej Moodle dla studentów i osób uczestniczących w kursach 
(instructions for students and participants). Należy również wspomnieć, że w roku 2018 r. część 
pracowników Wydziału uczestniczyła w szkoleniach z zakresu tworzenia i prowadzenia kursów e-
learningowych na platformie Moodle. 

Obsługa techniczna związana z pracą w środowisku MS Teams jest zapewniona przez 
administrację Wydziału, w szczególności w zakresie rozkładu zajęć i tworzenia zespołów, w ramach 
których odbywają się zajęcia. Studenci logują się do poszczególnych zespołów z weryfikacją za 
pomocą unikalnych kodów. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1. Uprawnienia do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego i profesjonalne 
przygotowanie do pracy w różnych 
instytucjach i zawodach pomocowych  

2. Połączenie refleksji teoretycznej i 
metodologicznej, praktyki badawczej oraz 
zajęć praktycznych, warsztatowych 
(przedmioty prowadzone przez zewnętrznych 
ekspertów, np. Praca w domach pomocy 

społecznej, Praca socjalna z bezdomnymi, 

Warsztaty terapii zajęciowej, Narzędzia pracy 

socjalnej) 

3. Interdyscyplinarny charakter studiów i 
profesjonalna kadra z różnych dziedzin  

4. Pozytywne oceny studentów dotyczące 
jakości kształcenia w połączeniu z dobrym 
zapleczem dydaktycznym: sale wykładowe i 
pomoce dydaktyczne (projektory, komputery, 
tablice interaktywne, ekrany itd.) 
umożliwiające prowadzenie zajęć z 
zastosowaniem różnorodnych metod 
dydaktycznych oraz dostęp do laboratoriów, 
baz danych oferujących infrastrukturę do 
prowadzenia badań naukowych, również 
przez studentów. 

5. Poszerzona oferta edukacyjna (Koło 
Naukowe Studentów Pracy Socjalnej, 
Spotkania z Praktyką, konferencje 
tematyczne, możliwość wyjazdów w ramach 
Erasmus, praktyki zawodowe, współpraca z 
Polskim Centrum Mediacji - studenci w 
ramach kontynuacji studiów na II stopniu w 
INS na kierunku Praca socjalna i ekonomia 
społeczna, otrzymują bazowy certyfikat 
Mediatora). 

Słabe strony 

1. Ograniczenia związane z możliwościami 
zatrudniania nowej kadry i osób na umowy 
cywilnoprawne. 
 
2. Trudności wynikające z nauczania zdalnego 
lub hybrydowego zwłaszcza w przypadku 
warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów.  

 

3. Niska motywacja studentów pracy socjalnej 
do korzystania z różnego typu programów 
podnoszących ich kompetencje oraz 
mobilność międzyuczelnianą czy zagraniczną. 

 

4. Za niska liczba obecnych umów (Erasmus, 
Ceepus, bilateralne) z partnerami 
prowadzącymi dydaktykę i badania w 
obszarze pracy socjalnej. 
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Szanse 

1. Szereg nowych i nasilających się zjawisk 
społecznych (np. starzenie się społeczeństwa, 
migracje, przemiany rodziny, zmiany stylów 
życia) powodujących rozwój polityki 
społecznej i sektora usług społecznych. 

2. Zainteresowanie rynku pracy osobami o 
wysokich kompetencjach społecznych i 
miękkich. 

3. Zapotrzebowanie na pogłębione i 
wieloaspektowe diagnozy dotyczące polityki 
społecznej. 

4. Zintegrowany program podnoszenia 
kompetencji studentów i pracowników KUL,  
w ramach którego studenci i kadra mogą 
stale podnosić swoje kompetencje i 
umiejętności. 

5. Bardzo pozytywny wizerunek Uniwersytetu 
w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w tym 
na poziomie międzynarodowym, co ułatwia 
nawiązywanie kontaktów/relacji z nowymi 
partnerami. 

Zagrożenia 

1. Niski prestiż społeczny zawodu i niskie 
płace. 

2. Niestabilna sytuacja na rynku pracy w 
sektorze pomocowym wynikająca z szybko 
zmieniających się uwarunkowań prawnych i 
politycznych. 

3. Istnienie w średniej wielkości środowisku 
naukowym kilku ośrodków akademickich 
konkurujących o tych samych kandydatów. 

4. Zagrożenie dla współpracy z otoczeniem (w 
tym również praktyk, jak i mobilności 
zagranicznych) stanowi pandemia i jej wpływ 
na ograniczenie możliwości uczestnictwa 
studentów w działaniach bezpośrednio w 
instytucjach. 

5. Relatywnie niska liczba kandydatów na 
studia, co w praktyce zmusza do rezygnacji z 
selekcji najlepszych kandydatów – w 
konsekwencji poziom studentów 
przyjmowanych do poszczególnych roczników 
jest bardzo nierówny, utrudnia to efektywne 
nauczanie. Efekt ten potęgowany jest przez 
spadek jakości kształcenia w szkołach 
średnich z uwagi na kształcenie zdalne w 
pandemii. 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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i Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 
Polskiej Ramy Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji 

ii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej 
Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  - część I 


