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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyka zawodowa 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_41  

1. Liczba punktów ECTS: 8 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_41_1 Student ma podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania wybranej instytucji świadczącej wieloaspektową pomoc rodzinie, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w sytuacjach trudnych 

R1A_W9 
R1A_W12 

3 
2 

r1_41_2 Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do zaplanowania i zrealizowania, pod kierunkiem specjalisty, działań pomocowych 
(diagnostycznych, terapeutycznych, opiekuńczych, wychowawczych, socjalnych, profilaktycznych). 

R1A_U5 
R1A_U7 
R1A_U9 

R1A_U11 

1 
3 
2 
1 

r1_41_3 Student potrafi samodzielnie i krytycznie rozszerzać swoją wiedzę i umiejętności profesjonalne. 
R1A_K1 
R1A_K2 
R1A_K3 

1 
1 
1 

 

 

3. Opis modułu 
Opis Podstawowym celem uczestnictwa w praktyce zawodowej jest zapoznanie się studenta z działalnością programową instytucji świadczących 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 2 
Wydział  

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
wieloaspektową pomoc rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w sytuacjach trudnych. Student zapoznaje się ze strukturą 
organizacyjną, prowadzoną dokumentacją, formami i metodami działań pracowników wybranej placówki. Wybór ten powinien wynikać z 
zainteresowań studenta oraz jego planów związanych z przyszłą pracą zawodową. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_41_w_1 praca pisemna praca opisująca funkcjonowanie placówki wybranej przez studenta jako 

miejsce realizacji praktyki 
r1_41_1 

r1_41_w_2 dziennik praktyk dziennik praktyk zawiera poświadczenie realizacji zaplanowanych zadań w 
wybranej instytucji  

r1_41_2; r1_41_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

r1_41_fs_1 zajęcia 
w wybranej 
instytucji 

Realizacja zadań zawartych w 
Programie praktyk zawodowych 120 

prowadzenie dziennika praktyk; 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę, 
przygotowanie pracy pisemnej 

80 r1_41_w_1 
r1_41_w_2 8 

suma godzin: 120 suma godzin: 80 suma punktów: 8 


