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Zawód przyszłości
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         3|  Co poza nauką?
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Czym jest praca socjalna? 
Zawodem przyszłości!

W 1992 roku Instytut Socjologii UAM jako 
pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie 
pracowników socjalnych na poziomie 
studiów licencjackich. Studium Pracy Socjal-
nej od początku swego istnienia – od 1992 
roku firmuje w środowisku lokalnym oraz 
w środowisku ogólnopolskim kształcenie 
w zakresie pracy socjalnej. Od początku 
swego istnienia uczestniczy we wszystkich  
ogólnopolskich konferencjach poświęconych 

polityce społecznej i pracy socjalnej. W 
roku 2012 już jako Zakład Badań Problemów 
Społecznych i Pracy Socjalnej byliśmy organi-
zatorem XXII Zjazdu Polskiego Stowarzysze-
nia Szkół Pracy Socjalnej odbywającego się 
w Poznaniu pod hasłem „Kobiety w pracy 
socjalnej”. Studium Pracy Socjalnej jest od 
1992 roku członkiem Polskiego Stowarzysze-
nia Szkół Pracy Socjalnej a od 1994 roku jest 
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia 
Szkół Pracy Socjalnej, Do ważnych osiągnięć 
organizacyjnych Studium Pracy Socjalnej 
należy powołanie Podyplomowego Studium 
Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Soc-
jalnej w 1998 roku.  

Dr hab. prof. UAM Anna Michalska
pracownik Instytutu Socjologii UAM, 

Kierownik Zakładu Badań Problemów 
Społecznych i Pracy Socjalnej, Prezes 

Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy 
Socjalnej, redaktor naczelny czaso-

pisma „Roczniki Socjologii Rodziny”. 
Prowadzi  zajęcia m. in. z „Historii pracy 

socjalnej”, „Socjologii problemów 
społecznych”.

“Praca socjalna to wyjątkowe studia 
- dające możliwość grania wielu ról 

zawodowych w każdym środowisku 
społecznym. Potwierdzają to 

doświadczenia naszych absolwentów.”

Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego 
PFRON

“Praca socjalna, kierunek studiów 
realizowany przez wydział Nauk 
Społecznych Uniwersytetu A. Mickie-
wicza w Poznaniu, jest odpowiedzią 
na współczesne problemy społeczne 
i zapotrzebowanie rynku pracy. Kom-
petencje i umiejętności zawodowe 
zdobyte na tych właśnie studiach, 
w połączeniu z indywidualnym 
zaangażowaniem i pasją, stają się 
warunkiem sukcesu i spełnienia w 
tak wymagającej i poszukiwanej na 
współczesnym rynku pracy”

Dr Anna Skupień

Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profes-
jonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych. Jest to interdyscyplinarny, praktyczny kierunek studiów korzystający z 
dorobku pedagogiki, socjologii, polityki społecznej, psychologii, zdrowia publicznego, prawa.

Podczas trzyletnich studiów jest sporo okazji do poznania niemal wszystkich najważniejszych 
obszarów pracy socjalnej i co ważne, podczas wolontariatu jest możliwe wejście w pole przyszłej 

pracy zawodowej. 



Tip!

Kierunkowe

Historia pracy socjalnej, Etyka 
pracy socjalnej, Wstęp do pracy 
socjalnej, Teoria i metody pracy 

socjalnej, Diagnozowanie i 
projektowanie w pracy socjalnej

Nam inum alia adicia Am 
ipsapid mi, eici Tem faccum 

vendaeped.

Poza tym w programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne w placówkach (m. in. in-
stytucjach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, ośrodkach dla ofiar prze-
mocy), umożliwiające poznanie specyfiki problemów społecznych i warsztatu pracy, jak 
również spotkania dyskusyjne z liderami organizacji i stowarzyszeń działającymi w Poznaniu  
i w Wielkopolsce, podczas których studenci poznają doświadczenia związane z tworzeniem 
organizacji oraz z formami działalności. Te interesujące formy kontaktu są prowadzone w 
ramach przedmiotu „obszary pracy socjalnej”.

Co się znajduje w programie studiów licencjackich? 
Po pierwsze, praktyka!

Program kierunku skomponowano 
w taki sposób, aby łączyć teorię  
z praktyką. Po pierwszym roku, stu-
denci realizują praktyki zawodowe 
(120 godzin) w jednostkach orga-
nizacyjnych pomocy społecznej 
(Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
Ośrodek Pomocy Społecznej), nato-
miast po drugim, każdy student ma 
obowiązek wybrać miejsce praktyki 
specjalizacyjnej (120 godzin) zgod-
nie z własnymi zainteresowaniami. 

Psychologiczne

Psychologia społeczna, 
Psychologia rozwoju człowieka, 
Psychopatologia, Trening 
interpersonalny, Terapia 
rodzinna

Propedeutyka edukacji, 
Pedagogika społeczna, 

Pedagogika specjalna

Praktyka zawodowa,
Praktyka specjalizacyjna, Zajęcia 

praktyczne poza uczelnią

Metody i techniki 
badań socjologicznych, 

Mikrosocjologia, 
Makrosocjologia, Socjologia 

problemów społecznych, 
Dewiacja i patologie społeczne,  

Wykluczenie społeczne

Polityka społeczna, Polityka 
socjalna, Prawo rodzinne, 

Encyklopedia prawa

Socjologiczne

Pedagogiczne Praktyczne Polityczne

Sara Kołtunowicz
studentka III roku 
Pracy Socjalnej, 
członkini SKN Pracy 
Socjalnej

“Praca socjalna pozwoliła 
mi na realizację swoich 
celów, zarówno studia 
jak i praktyki zawodowe 
dały mi wiele satysfakcji 
i otworzyły drogę dal-
szej kariery zawodowej. 
Praca socjalna to zawód 
idealny dla mnie bo je-
stem otwarta na drugie-
go człowieka, ambitna  
i nie lękająca się świata.”

 
Katarzyna Lobert, stu-
dentka Pracy Socjalnej 
członkini SKN Pracy 
Socjalnej

“Udział w różnorodnych 
zajęciach praktycznych 
pozwolił mi na zdobycie 
doświadczeń pomocnych 
w wyborze dalszej ścieżki 
edukacji. Myślę, że praca w 
zawodzie pracownika soc-
jalnego będzie dla mnie 
źródłem możliwości rozwoju 
osobistego i satysfakcji.”

Patryk Moszka, student Pracy Socjalnej, członek Studen-
ckiego Koła Naukowego Pracy Socjalnej 

“Dlaczego praca socjalna? Myślę, że żaden kierunek nie otwiera 
tak szeroko oczu i nie uwrażliwia na drugiego człowieka. Jeśli 
odczuwasz chęć pracy z drugim człowiekiem by pomóc mu w 
wyjściu na dobrą ścieżkę jego życia to, to studia idealne dla Ciebie.”



Tip!

Asystentura i mediacja socjalna

Diagnoza rodziny, Rodzina wieloproblemowa, Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej, System wsparcia rodziny, 
Interwencja kryzysowa, Istota asystentury rodzinnej, Komunikacja interpersonalna, Superwizja, Mediacja w pracy 

socjalnej.

Nam inum alia adicia Am ipsapid mi, eici 
Tem faccum vendaeped.

W programie dwuletnich studiów drugiego stopnia oferujemy trzy specjalności, które są wybierane po pier-
wszym semestrze:

Co się znajduje w programie studiów magisterskich? 
Trzy atrakcyjne ścieżki kształcenia

Daniel Szulc, student I roku 
pracy socjalnej SUM, przed-
stawiciel studentów w Radzie 
Instytutu Socjologii UAM

Praca socjalna zmieniła moje życie. 
Trafiłem tu z jasnym przekonaniem, 
że chcę pomagać innym ale nie 
spodziewałem się zupełnie, że  
najpierw to studia pomogą mnie.

Małgorzata Ciećmierowska, stu-
dentka I roku pracy socjalnej SUM, 
przedstawiciel Rady Samorządu 
Studentów WNS

Tylko tutaj zdobędziesz niesamowitą 
wiedzę i umiejętności i gotowość 
wejścia wprost do pracy i wykonywania 
jej w 100% profesjonalnie. Otrzymasz 
niezbędne zaplecze aby wykonywać za-
wód pracownika socjalnego.

Organizacja usług socjalnych

Usługi socjalne, Partnerstwo lokalne, Integracja społeczna, Organizacje pozarządowe w usługach socjalnych, Innowacje 
w usługach socjalnych, Diagnozowanie potrzeb  społeczności lokalnej, Ekonomia społeczna, Usługi socjalne w Europie, 

Praca socjalna w sytuacjach nadzwyczajnych.

Tip!

Nam inum alia adicia Am ipsapid mi, eici 
Tem faccum vendaeped.

Animacja społeczności lokalnych
Społeczność lokalna, Liderzy i animatorzy, Edukacja społeczności lokalnych, Diagnozowanie sieci społecznych, 

Organizowanie sieci społecznych, Profilaktyka społeczna, Nowoczesne zarządzanie, Lokalna polityka społeczna, 
Planowanie społeczne.

Program kierunku skomponowano w taki sposób, aby łączyć teorię z praktyką. W drugim se-
mestrze, masz możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: asystentura i mediacja socjalna, 
organizacja usług socjalnych i animacja społeczności lokalnych. Nasi studenci realizują praktyki 
zawodowe w wymiarze 60 godzin. Co ważne, program zajęć pozwala na łączenie aktywności 
zawodowej ze studiami, dzięki czemu jest tak chętnie wybieramy przez osoby, które znalazły pracę 
po studiach licencjackich.



Marta Zaręba,  
Obserwatorium Inte-

gracji Społecznej, Regio-
nalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu

Praca w pierwszym sektorze 
jest tak naprawdę jedną z wie-
lu możliwości wykorzystania 
wiedzy i umiejętności zdoby-
tych w toku studiowania na ki-
erunku praca socjalna oraz od-
bywania praktyk i staży.

Koło naukowe powstało 
w 2016 roku z inicjatywy 

tworzenia projektów badaw-
czych oraz poznawania nowych 
obszarów pracy socjalnej. Do tej 
pory Koło brało aktywny udział 
m. in. w organizacji Ogólnopol-
skiego Tygodnia Pracy Socjal-
nej, ogólnopolskich seminar-
iów naukowych oraz projektów  
o charakterze praktycznych. Jeśli 
uważasz, że to miejsce dla Ciebie, 
dołącz do Koła!

Jeśli masz ochotę działać 
w środowisku studenc-

kim poprzez organizowanie 
projektów, podejmowanie 
interesujących inicjatyw oraz 
reprezentowanie interesów stu-
dentów, warto zaangażować się 
samorząd studencki na Wydziale 
Nauk Społecznych. Od lat nasi 
studenci aktywnie działają na 
poziomie Wydziału mając wpływ 
na podejmowane decyzje.

Od kilku lat owocnie roz-
wija się współpraca z Case 

Western Reserve University 
w Cleveland w Ohio (USA), 
dzięki której tamtejsi studenci 
organizują wspólnie ze stu-
dentami naszego Uniwersytetu 
sesje naukowe podczas ich 
corocznych, studyjnych po-
bytów w Poznaniu. To doskonała 
okazja aby poznać nowe osoby 
i wzbogacić umiejętności ling-
wistyczne.

Co poza nauką? 
Wiele możliwości!

1Koło Naukowe Stu-
dentów Pracy Socjalnej 

UAM 
2 Rada Samorządu Stu-

dentów Wydziału Nauk 
Społecznych UAM  

3Jack, Joseph and Mor-
ton Mandel School of 

Applied Social Sciences 

4Program 
Erasmus  

plus

Niemcy, Portugalia, a może Turcja? Program Erasmus dedykowany jest mobilności 
studentów w ramach wymiany studenckiej i praktyk wakacyjnych. Uczestnictwo  

w nim zwiększa szanse na rynku pracy oraz sprzyja doskonaleniu kompetencji interper-
sonalnych i międzykulturowych, niezbędnych w zawodzie pracownika socjalnego!

Kathleen Farkas PhD
Associate Professor, Jack, 

Joseph and Morton 
Mandel School of 

Applied Social Sciences
Case Wertern Reserve Uni-

versity w Cleveland

Od 2012 Jack, Joseph and Mor-
ton Mandel School of Applied 
Social Sciences at Case West-
ern Reserve University i Insty-
tut Socjologii UAM są part-
nerami w zakresie edukacji na  
kierunku praca socjalna.  
Jestem pod wrażeniem 
wspaniałych zajęć, 
zaangażowania wykładowców i 
wysokiego poziomu współpracy 
uczelni z organizacjami w Pozna-
niu.

Studia to nie tylko wykłady i konwersatoria. Studia na kierunku praca socjalna oferują 
wiele możliwości zaangażowania się w interesujące projekty na poziomie lokalnym,  

jak i międzynarodowym. 

Prowadzimy szkolenia w zakresie międzykulturowej pracy socjalnej oraz doskonalimy warsztat 
pracy z określonymi grupami problemów społecznych. 

Oto lista naszych partnerów: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, 
Obserwatorium Gospodarski i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu, , Obserwatorium Integracji Społecznej, Fundacja Pomocy Wza-
jemnej “Barka”, Stowarzyszenie Na Tak, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowa-
rzyszenie Pogotowie Społeczne, Fundacja “Dziecko w Centrum”, Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda, Zespół 
Dziennych Domów Pomocy, Wspólnota Burego Misia, Fundacja Wielspin-Reha, Grupa Animacji 
Społecznej „Rezerwat”, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, 
Agencja Zatrudnienia Wspomaganego „Bizon”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.



Aleksandra Kowalska, 
absolwentka pracy socjal-
nej UAM, Dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu 

Marta Sordyl, socjolog 
rodziny, pracownik socjalny, 
absolwentka pracy socjalnej  

UAM, Bi-lingual Advocate 
w organizacji Stockwell 

Partnership

Absolwent pracy socjalnej, który ukończy moduł Asystentura  
i mediacja socjalna jest przygotowany do samodzielnej  
realizacji zadań przypisanych ustawowo współczesnej roli asys-
tenta rodziny i mediatora. Ukończenie modułu Organizacja 
usług socjalnych przygotowuje do samodzielnego tworzenia 
nowych form usług socjalnych oraz organizacji społecznych 
służących zaspokajaniu potrzeb w środowisku lokalnym. Absol-
went specjalności Animacja społeczności lokalnych jest przy-
gotowany do samodzielnej realizacji zadań przypisanych usta-
wowo tej roli, a więc do tworzenia nowych sieci społecznych i 
planowania kierunków polityki społecznej w środowisku lokal-
nym.

Co po studiach?
Atrakcyjne miejsca pracy!

Lista tych ról absolwentów studiów licencjackich jest długa. 
Warto wymienić te, które należą do najbardziej klasycznych 
w repertuarze pracownika socjalnego, DO KTÓRYCH TO RÓL 
PRZYGOTOWUJEMY NASZYCH STUDENTÓW. Są to role: di-
agnostyka społecznego, badacza problemów społecznych, 
projektanta zmian społecznych, pośrednika, superwizora,  me-
diatora, negocjatora, terapeuty, konsultanta, doradcy, arbitra, 
koordynatora projektu, stratega społecznego, organizatora 
społeczności lokalnej, kreatora polityki społecznej.

ABSOLWENT STUDIÓW MAGISTERSKICH posiada wiedzę 
specjalistyczną i kompetencje umożliwiające mu efektywne 
funkcjonowanie w roli zawodowej pracownika socjalnego,  
w tym realizacji zadań przypisanych ustawowo roli: asystenta 
rodziny i mediatora, organizatora usług socjalnych, animatora 
społeczności lokalnych.

Zatrudnienie po studiach
Absolwenci studiów magisterskich na kierunku praca socjalna 
znajdą zatrudnienie w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie 
(MOPR), Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej (ROPS), 
Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (GOPS), Miejskich 
Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS), Powiatowych Cen-
trach Pomocy Rodzinie (PCPR), Centrach Integracji Społecznej 
(CIS), Klubach Integracji Społecznej (KIS), Centrach Usług Soc-
jalnych (CUS), Centrach Usług Senioralnych, Powiatowych 
Urzędach Pracy (PUP), Domach Pomocy Społecznej (DPS), 
Środowiskowych Domach Samopomocy (ŚDP), Ośrodkach dla 
Bezdomnych, w ośrodkach prowadzonych przez Stowarzysze-
nie Monar i Markot, ośrodkach Pomocy dla Samotnych Matek, 
Centrach Pomocy Kryzysowej (CPK), Dziennych Domach Po-
mocy (DDP), oraz w innych, licznych placówkach o charakterze 
socjalnym, wychowawczo-resocjalizacyjnym oraz kulturalnym.

Do jakich ról przygotowujemy?

Nasi absolwenci są widoczni i rozpoznawalni w wie-
lu znaczących polach pomocy społecznej i pracy  
socjalnej. Wielu naszych absolwentów sprawuje  
kierownicze funkcje w instytucjach i placówkach oraz 
organizacjach pozarządowych związanych z organi-
zowaniem specjalistycznego wsparcia i pomocy. Część 
spośród nich pracuje za granicą, doskonale radząc sobie  
w kierowaniu zespołami i organizując eksperymentalne formy  
wsparcia.

Czy można zmienić świat na lepszy? Jeśli jesteś w stanie zrobić to 

chociaż dla jednego tylko człowieka, to warto. Jak zmienić świat na 

lepszy? Praca socjalna na UAM odpowie na Twoje pytania. A co dalej? 

Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, jak wiele jest do zrobienia. Czyż nie 

byłoby fascynujące po prostu zacząć to wszystko robić?

Jeśli  masz poczucie, że chcesz aktywnie działać na rzecz rozwoju grup 

społecznych, które Twoim zdaniem nie mają równego dostępu do 

tych samych przywilejów co inni, to prawdopodobnie jesteś jedną lub 

jednym z tych, którzy po tych studiach będą wiedzieć  więcej na temat 

tego,  jak prowadzić kampanie społeczne. 



Marcin Hermanowski, ab-
solwent pracy socjal-

nej UAM, trener, wykładowca 
Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu

Patryk Kowalski, absolwent 
pracy socjalnej UAM, kier-

ownik Katolickiego Ośrodka Wy-
chowania i Terapii Uzależnień 
„Wierzenica”. Specjalista Terapii 
Uzależnień

Marcin Halicki, absolwent 
pracy socjalnej UAM, 

Project Manager, Wielkopol-
skie Forum Organizacji Osób  
z Niepełnosprawnościami

Studia Pracy Socjalnej na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
to kierunek gwarantujący szerokie per-
spektywy rozwoju!

Studia na kierunku praca socjalna dały 

mi kompetencje, które umożliwiły mi 

sprawne funkcjonowanie w wielu ob-

szarach życia zawodowego i prywat-

nego.

Studia na kierunku Praca socjalna na 
poznańskim Uniwersytecie, to czas 
czerpania inspiracji, które do tej pory 
wykorzystuję w swojej codziennej pra-
cy. Za to bardzo dziękuję.

Kurs specjalizacyjny w zakresie organizacji pomocy społecznej

Nasz Instytut ma dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu do zawodu „pracownik socjalny” 
oraz dwudziestoletnie w kształceniu kadr pomocy społecznej na studiach podyplomowych w zakre-
sie organizacji pomocy społecznej. Ukończenie kursu specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy 
społecznej jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na kurs mogą być 
przyjęte osoby pracujące lub przygotowujące się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy 
społecznej, które są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej 
określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku.  Przed-
mioty w ramach kursu prowadzą wykładowcy z UAM, jak również najlepsi praktycy i specjaliści w zakre-
sie organizacji.

Życzymy przyjemnego  
studiowania!



ul. Szamarzewskiego 89, budynek C

tel. 61 8292259

e-mail: socjolog@amu.edu.pl

www.socjologia.amu.edu.pl

więcej: 

www.rejestracja.amu.edu.pl

Do zobaczenia!

Masz pytania? Wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu!

Dominik Marszałek, Agencja Zatrudnia Wspomaganego 
BIZON, Stowarzyszenie Na Tak

Szeroko rozumiana praca socjalna jest jak góra, często nie do zdobycia, 
ale mimo wszystko warta poświęcenia. 

Instytut Socjologii UAM


