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1/ Prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka
1. Prace (projekty socjalne) związane z konsekwencjami niepełnosprawności oraz starości
(problemy występujące w rodzinach osób niepełnosprawnych i starszych, konsekwencje dla
osoby i dla lokalnego środowiska).
2. Prace (projekty socjalne) związane z rolami pracowników socjalnych, asystentów rodziny,
asystentów osób niepełnosprawnych, asystentów osób starszych.
3. Prace (projekty socjalne) związane z działaniem instytucji wsparcia (warsztaty terapii
zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, dzienne domy
pomocy społecznej i inne placówki, także fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób
niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzin).
4. Prace na temat rzecznictwa i empowerment osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin.
5. Prace na temat deinstytucjonalizacji w systemie wsparcia dziecka i rodziny (również w
systemie pieczy zastępczej).
6. Prace na temat funkcjonowania rodzin samotnych rodziców oraz sposobów wspierania tych
rodzin.
7. Prace na temat zjawiska przemocy w rodzinie, funkcjonowania systemu wsparcia osób i
rodzin dotkniętych przemocą.
8. Prace na temat innowacji społecznych w pomocy społecznej i w pracy socjalnej (modele,
metody, formy opieki i pomocy).
9. Prace na temat procesów superwizji, ewaluacji, przemian pomocy środowiskowej i
instytucjonalnej, na konkretnych przykładach szczególnie w środowisku wiejskim, ale również
w dużych i mniejszych miastach.
10. Prace na temat wsparcia wybranego środowiska zawodowego/zawodu pomocowego
(pracownicy socjalni, asystenci rodzin, terapeuci zajęciowi, organizatorzy społeczności
lokalnych, superwizorzy, streetworkerzy, trenerzy pracy, animatorzy kultury i inne).
11. Prace na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
12. Inne, mniej popularne tematy.
2/ prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska
1. Problemy marginalizacji / wykluczenia społecznego/ nierówności społecznych jednostek i
grup w różnorodnych kontekstach społecznych i przeciwdziałanie im.
2. Problemy ubóstwa, kultury ubóstwa.
3. Bezdomność, mieszkalnictwo, kultura zamieszkiwania.
4. Problemy społeczne jako odrębne zagadnienia oraz w odniesieniu do pomocy społecznej i
pracy socjalnej.
5. Praca socjalna w teorii i praktyce.
6. Gettoizacja.
7. Resocjalizacja – teoretyczne i praktyczne uwarunkowania.
8. Naznaczanie społeczne i przeciwdziałanie piętnowaniu.

3/ dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
1. Problematyka zdrowia psychicznego, w tym uzależnień substancjalnych i behawioralnych
(profilaktyka, promocja zdrowia psychicznego);
2. Nierówności ze względu na płeć, również w kontekście innych zmiennych warunkujących
pozycję społeczną – takich jak np. etniczność, wiek, umiejscowienie w strukturze klasowowarstwowej i in. (projekty mające na celu wyrównywanie szans i przeciwdziałanie
dyskryminacji ze względu na płeć i in.);
3. Psychologiczne aspekty pracy socjalnej (w tym wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii
społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka do tworzenia adekwatnej oferty pomocowej,
skutecznego zarządzania zespołami oraz budowania motywacji);
4. Perspektywa płci społeczno-kulturowej w analizowaniu problemów społecznych (problemy
społeczne w doświadczeniu kobiet, mężczyzn oraz osób niebinarnych);
Istnieje również możliwość pisania pracy na inny temat – po uzyskaniu akceptacji prowadzącej.

4/ Dr Marcin Hermanowski
1. Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla klientów pomoc społecznej;
2. Public relations i marketing w pracy socjalnej (obszarze pomocy społecznej), w tym tworzenie
wizerunku instytucji i organizacji;
3. Zawody pomocowe (pracownik socjalny, asystent rodziny psychoterapeuta, terapeuta
uzależnień etc). Człowiek, zasady i wartości w sytuacji udzielania pomocy.
Istnieje również możliwość pisania pracy na inny temat – po uzyskaniu akceptacji prowadzącego
seminarium.

5/ Dr Ryszard Necel
Proponowana problematyka seminariów










Analiza wybranych problemów społecznych. Analiza problemów w kontekście przyczyn ich
występowania, konsekwencji, a także dostępnych form wsparcia. Na przykład:
niepełnosprawność, bezradność opiekuńczo-wychowawcza, przemoc, uzależnienia.
Opis wybranych usług społecznych skierowanych do osób o szczególnych potrzebach. Na
przykład: asystentura, poradnictwo obywatelskie, rzecznictwo praw, usługi aktywizacji
zawodowej.
Charakterystyka wybranych instytucji pomocy społecznej w kontekście potrzeb odbiorców,
analizy i oceny świadczonych przez nie usług. Na przykład: domy pomocy społecznej, kluby
seniora, placówki wsparcia dziennego, warsztaty terapii zajęciowej.
Analiza współczesnych kierunków rozwoju polityki społecznej, analiza tendencji rozwojowych
w sektorze polityki społecznej. Na przykład: deinstytucjonalizacja usług społecznych,
innowacyjna polityka społeczna, międzysektorowa polityka społeczna.
Współczesne problemy i wyzwania pracy socjalnej. Na przykład: konsekwencje pandemii
COVID-19 w pomocy społecznej, wypalenie zawodowe pracowników socjalnych.

