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Praktyki studentów Nauk o Rodzinie funkcjonują jako integralna część nabywania 

umiejętność i kompetencji w toku podejmowanych studiów zgodnie z zalecaniami 
ministerialnymi zapisanymi w podstawie programowej. Dla studentów I-stopnia przewidziane 
są po drugi roku studiów ciągłe praktyki wakacyjne w wymiarze 2 x 50 godz. w dwóch, 
odrębnych placówkach instytucji pomocowo-socjalnych. Natomiast studenci II-stopnia 
studiów po pierwszym roku ich roku, w trakcie wakacji mają 50 godz. praktyki ciągłej, także 
w placówkach instytucji pomocowo-socjalnych. Koordynacją skierowań na praktyk i stroną 
formalną zajmuje się Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk. Studenci w 
porozumieniu z kierownikami tych placówek w których chcą odbyć praktyki zgłaszają się do 
Zakładu Praktyk, które przesyła umowę do konkretnej instytucji podejmującej się przyjąć 
Praktykanta. Po podpisaniu umowy, wyznaczeniu terminu praktyk Studenci odbywają swą 
praktykę zgodnie z wyznaczonym regulaminem praktyk. Po odbyciu praktyki otrzymują 
opinie z odbycia praktyk, na której znajduje się dość precyzyjny opis ich postawy w takcie 
praktyk, a także ocena ich zaangażowania. Opinia ta stanowi podstawę do wystawienia oceny, 
potwierdzaną w indeksie przez koordynatora praktyk Instytutu Nauk o Rodzinie. 

W roku akademickim 2015/2016 na I st. studiów praktykę podjęło 9 osób i odbyło 
dwie 50-godzine praktyki w takich instytucjach jak: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, 
Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Poradniach Rodzinnych, Domach Matki i 
Dziecka, Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej, Specjalistycznym Ośrodku 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Sądach Rejonowych, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, 
Domach Pomocy Społecznej. 

Natomiast na II st. studiów ciągłą praktykę wakacyjną podjęło 8 osób, odbywając 
jedną 50-godzinną praktykę w takich instytucjach jak np.: Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych, Ośrodek Readaptacji Społecznej, Zakład-Opiekuńczo-Leczniczy, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Okręgowy, Świetlica Socjoterapeutyczna. 

Wszyscy studenci I i II st. otrzymali zaliczenia, większości na ocenę bardzo dobrą. 
Świadczy to o ich zaangażowaniu i merytorycznym przygotowaniu do podejmowania zadań 
wyznaczonych im przez opiekunów praktyk w poszczególnych instytucjach pomocowo-
socjalnych. 

Wydaje się, że wypracowana procedura i standardy realizacji praktyk spełniają w 
stopniu zadawalającym oczekiwania Studentów i przyjmujących Ich na praktyki instytucji 
pomocowo-socjalnych. 

 


