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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Diagnoza i wywiad środowiskowy w pracy 
kuratora sądowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diagnosis and environmental intelligence in the 
work of a probation officer 

Kierunek studiów  Praca socjalna i ekonomia społeczna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Monika Adamczyk 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium X II  

 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej i pracy socjalnej 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1 nabycie przez studentów umiejętności stosowania procedur diagnozy  - adekwatnych do 
problemów klientów i ich rodzin - w ramach podejmowanej interwencji socjalnej i ich ewaluacji   

C 2 nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji 
trudnych doświadczanych przez klientów i ich rodziny  

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna zjawiska i problemy społeczne rodzące 
zapotrzebowanie na działania z zakresu  diagnozowania społecznego  

K_W02 

W_02 Absolwent zna w sposób pogłębiony – w odniesieniu do zakresu 
danego pozostałymi efektami kształcenia: od K_W01 do K_W08 – 
zjawiska i procesy społeczno-kulturowe w obszarach problemowych 
zgodnych z zainteresowaniami, w ramach wybranych indywidualnie 
ścieżek kształcenia 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi rozpoznawać, prezentować oraz analizować 
zjawiska i problemy społeczne z zakresu readaptacji i integracji 
społecznej, w formie pisemnej i ustnej w oparciu o właściwe metody i 
narzędzia, w tym zaawansowane techniki ICT 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania 
dylematów związanych z wykonywaniem pracy socjalnej i działaniami 

K_K03 
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w ramach ekonomii społecznej (prawnych, organizacyjnych, 
etycznych 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Studenci w ramach przedmiotu  nabędą umiejętności w sporządzaniu diagnozy . W tym celu w 
ramach ćwiczeń studenci będą pracować na drukach wywiadu środowiskowego - sporządzanie 
wywiadu środowiskowego gdzie jest aspekt diagnozowania rodziny/ jednostki. Poprzez wywiad 
środowiskowy studenci nabędą umiejętności oceniania jednostki/ rodziny. Drugim elementem jest 
praca na drukach Asystentów Rodziny i Koordynatorów Rodzinnych. Sporządzanie Planu pomocy 
Dziecku, czy plan pracy z rodziną to ważny element pracy nie tylko w jednostkach pomocy 
społecznej ale i w pracy kuratora. Kolejnym etapem diagnozowania to odgrywanie roli 
podopiecznego / nadzorowanego -praca na drukach obowiązujących w kurateli sądowej.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca pod kierunkiem Kolokwium Arkusz kolokwium, 
protokół egzaminacyjny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda problemowa PBL 
(ProblemBased Learning) 

Referat + Prezentacja 
multimedialna omawiająca 
przypadek 

Plik z prezentacją i 
referatem 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda problemowa PBL 
(ProblemBased Learning) 

Prezentacja multimedialna 
omawiająca przypadek 

Plik z prezentacją i 
referatem 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Na zaliczenie przedmiotu składa się : kolokwium 70 % oceny końcowej, referat 30%. 

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy odrobić 

podczas konsultacji.  

Końcowe zaliczenie pisemne będzie obejmowało wiedzę uzyskaną na zajęciach w 50% z 

wysłuchania wykładu osoby prowadzącej konwersatorium, a w pozostałych 50% z tekstów 

źródłowych i opracowań tematycznych omówionych na zajęciach. 

Warunki zaliczenia kolokwium: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z kolokwium 

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt. 

ocena dobra plus – od 80% pkt. 

ocena bardzo dobra - od 90% pkt. 

Warunki zaliczenia referatu: 

Skala ocen: 2–3–3,5–4–4,5-5 

Referat podczas jednej z dyskusji (do 15 minut) przedstawiony  
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samodzielnie/w parze 

Kryteria oceny referatu:  

 Dobór i poprawność treści 

 Struktura referatu (cel, wnioski/podsumowanie) 

Kontakt z audytorium 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 + 15 konsultacje 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 
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2009, s.109-126. 

6. E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania, Kraków 2011. 
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2011, s.  
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Literatura uzupełniająca 
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3. E. Jarosz E., E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna, Podstawowe problemy i 

rozwiązania, Warszawa 2006. 

4. E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001. 

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z 

późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r.) 

 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 


