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RAMOWY PROGRAM STAŻU
Staż na start. Program wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, praca socjalna
Efekty kształcenia
Wiedza
1. Student ma wiedzę o strukturze organizacyjnej i realiach funkcjonowania firmy
lub instytucji publicznej.
2. Student poznaje wybrane aspekty działalności wybranej firmy lub instytucji
w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów.
Umiejętności
1. Student potrafi wykorzystać wiedzę akademicką w realizacji określonych zadań
w danej instytucji lub przedsiębiorstwie.
2. Student zdobywa praktyczną znajomość zagadnień związanych z wybranym kierunkiem
studiów.
3. Student rozwija wybrane umiejętności np.: analityczne, organizacyjne, rozwiązywania
problemów, samodzielnego dokształcania się, nawiązywania kontaktów, wykonywania pracy
zgodnie z harmonogramem.
Postawy/kompetencje
1.
2.
3.
4.

Student ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje.
Student przejawia dbałość o standardy etyczne.
Student nawiązuje kontakty zawodowe.
Student świadomie kształtuje swoją karierę zawodową.

Szczegółowy program stażu
1. Zapoznanie studenta z regulaminem wewnętrznym podmiotu przyjmującego na praktykę,
przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż.
2. Zapoznanie studenta ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób
i rodzin wymagających wsparcia, w tym:
a. ze strukturą i organizacją oraz zadaniami instytucji, w której student odbywa
praktyki;
b. z rodzajem i obiegiem dokumentów, ich klasyfikacją i zasadami przechowywania oraz
archiwizowania;
c. zakresem świadczonych w instytucji usług, zadaniami pracowników merytorycznych
instytucji;
d. ze specyfiką klientów/ podopiecznych instytucji pomocy społecznej pod względem
demograficzno-ekonomicznym oraz
psychologiczno-społecznym oraz sposobami
diagnozowania klientów i dokumentowania pracy merytorycznej;
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e. z potrzebami klientów/podopiecznych korzystających z oferty instytucji;
f. ze stopniem zaspokojenia potrzeb klientów/podopiecznych w ramach oferty
instytucji oraz innych instytucji i organizacji, z jakich klienci/podopieczni korzystają
oraz zakresem potrzeb niezaspokojonych.
3. Praktyczne uczestnictwo w działaniach operacyjnych podmiotu przyjmującego na praktykę
poprzez:
a. aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w instytucji poprzez
wykonywanie zleconych przez opiekuna praktyk zadań merytorycznych;
b. rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontakty z osobami
i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez instytucję;
c. współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb
indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym
samodzielnie przygotowanie i przeprowadzenia działania na rzecz klientów instytucji.
4. Zbieranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych oraz
przygotowywanie pracy dyplomowej.
5. Uzyskanie informacji zwrotnych od pracowników instytucji na temat swojej pracy
i funkcjonowania w roli praktykanta.
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