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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne teorie i modele pracy socjalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Modern theories and models of social work  

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 D. Adamczyk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 3 

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C. 1 Celem zajęć jest ukazanie znaczenia teorii dla praktyki pracy socjalnej oraz 

prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych w pracy socjalnej.  
 

C. 2 Prezentacja klasycznych i wybranych współczesnych teorii nauk społecznych mających 

wpływ na praktykę pracy socjalnej. 

 

 

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 wyzwania natury opiekuńczej, a także wynikające z  
dysfunkcji społecznych, oraz metody ich identyfikacji, analizy i oceny 

w zakresie niezbędnym dla pracy socjalnej 

K_W07 

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 

W_03 Absolwent zna najważniejsze klasyczne i współczesne teorie 
społeczne i ich związki z teorią i praktyką pracy socjalnej, a także 
wypływające z nich różne formy wsparcia i profilaktyki społecznej, 
adresowane do różnych osób i grup 

K_W06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Modern
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/theories
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/models
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/social
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/work
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V.  

Treści programowe przedmiotu 

W ramach zagadnień wprowadzających przedstawiona zostanie najpierw istota poznania 

naukowego, a następnie ukazana będzie praca socjalna jako dziedzina refleksji naukowej i 

jej miejsce wśród innych nauk humanistycznych/społecznych.  

W dalszej części wykładu podjęty będzie problem znaczenia teorii dla praktyki pracy 

socjalnej.  

Następny blok tematyczny poświęcony jest przybliżeniu prekursorów teoretycznej refleksji 

nad profesjonalnym pomaganiem (P. Lee, J. Addams, A. Salomon, M. Richmond, H. 

Radlińska, A. Kamiński).  

Kolejny blok tematów obejmuje wybrane klasyczne i współczesne teorie społeczne mające 

wpływ na pracę socjalną (zwłaszcza funkcjonalizm, strukturalizm, teoria systemów, teoria 

ról, symboliczny interakcjonizm, psychoanaliza i neopsychoanaliza, behawioryzm, analiza 

transakcyjna, feminizm, multikulturalizm, teoria krytyczna, postmodernizm). 

 Prezentacja każdej z omawianych teorii będzie obejmować charakterystykę twórców i 

najważniejszych przedstawicieli, główne idee oraz możliwość zastosowania ich w 

odniesieniu do pracy socjalnej. Duży nacisk położony zostanie na identyfikację założeń 

antropologicznych i aksjologicznych poszczególnych teorii. 
 

 

VI. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny egzamin Protokół egzaminacyjny 

W_02 Wykład konwersatoryjny egzamin Protokół egzaminacyjny 

W_03 Wykład konwersatoryjny egzamin Protokół egzaminacyjny 

 

VII. Kryteria oceny, wagi 

Ocena niedostateczna: Student nie jest w stanie zaprezentować podstawowego poziomu 

wiedzy na temat zagadnień omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze 

obowiązkowej, tj. nie wykazuje dostatecznej wiedzy na sprecyzowane przez 

egzaminatora pytania/tezy egzaminacyjne. W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 0-7 pkt.  

Ocena dostateczna: Student jest w stanie zaprezentować tylko podstawową wiedzę na 

temat zagadnień omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej, nie 

jest jednak w stanie krytycznie uzasadniać stawianych tez. W przypadku testu na 15 pkt 

osiągnął 8-10 pkt.  

Ocena dobra: Student jest w stanie zaprezentować wiedzę na temat zagadnień 

omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student wykazuje 

jedynie nieliczne braki wiedzy przekazanej na wykładzie; braki te nie odnoszą się do 

istotnych/podstawowych treści wykładu. Student pogłębił wiedzę zapoznając się ze 

wskazaną przez wykładowcę literaturę uzupełniającą wyłożone treści. W przypadku testu 

na 15 pkt osiągnął 11-12 pkt.  

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje pogłębioną wiedzę na temat zagadnień 

omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student pogłębił 

wiedzę zapoznając się ze wskazaną przez wykładowcę literaturę uzupełniającą wyłożone 
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treści. O ocenie bardzo dobrej decyduje ponadto: umiejętność sprawnego kojarzenia 

faktów i łączenia ich w szersze związki, krytycznego uzasadniania, rozumienia przyczyn, 

rozbieżności i konwergencji omawianych zagadnień, trafność i spójność wypowiedzi. W 

przypadku testu na 15 pkt osiągnął 13-15 pkt. 

VIII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

IX. Literatura 

Literatura podstawowa 

Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010. 
 Grey M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2013. 
 Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011. 
 Kamiński T., Interdyscyplinarność pracy socjalnej i jej konsekwencje metodologiczne, [w:] Badania 
w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, M. 
Granosik, D. Wolska-Prylińska, Łódź 2007, s. 67-74. 

Literatura uzupełniająca 

Kotlarska-Michalska A. (red.), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań 2013. 
 Lishman J. (wybór), Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998 
 Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, 
Katowice 2009. 
de Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998. 

 

 


