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Na podstawie 24 lat kształcenia w Instytucie Socjologii UAM na kierunku praca socjalna można stwierdzić, że dobre praktyki w

kształceniu do ważnej profesji pracownika socjalnego to przede wszystkim:

1) Przygotowanie studentów do szerokiego wachlarza ról zawodowych, czyli do roli:
diagnostyka społecznego, badacza problemów społecznych, projektanta zmian społecznych, pośredniak między instytucjami, superwizora,

mediatora, negocjatora, terapeuty, konsultanta, doradcy, arbitra, koordynatora projektu, stratega społecznego, organizatora społeczności

lokalnej, kreatora polityki społecznej. Rolom zawodowym pracownika socjalnego podporządkowane są treści przedmiotów teoretycznych,

wprowadzających do istoty pracy socjalnej oraz formy przedmiotów praktycznych, w których studenci obserwują działania zawodowe

profesjonalistów podczas praktyk zawodowych (po I roku) i praktyk specjalizacyjnych (po II roku). Szczególny nacisk jest położony na

dobre przygotowanie do roli badacza problemów społecznych, jako roli filarowej, gwarantującej powodzenie w innych rolach zawodowych.

2) Przekazywanie efektów pracy naukowo-badawczej kadry podczas zajęć dydaktycznych -
analiza problemów społecznych jest poparta konkretnymi efektami badań empirycznych nad genezą, przebiegiem i skutkami społecznymi

wybranych problemów takich jak: ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie społeczne, dysfunkcjonalność rodziny, niezaradność społeczna,

samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność, uzależnienia itp.). Nawiązywanie przez wykładowców do efektów własnej pracy badawczej jest

dla studentów bardzo ważnym dowodem na to, że warto badać.

3) Realizacja przedmiotów kierunkowych w atrakcyjnej formie -
czyli: odwiedzanie placówek pomocy społecznej, zapraszanie przedstawicieli różnych organizacji społecznych na zajęcia w ramach

przedmiotu „Obszary pracy socjalnej” oraz poprzez prezentację metod pracy socjalnej w formie audiowizualnej. Praktyka zawodowa

odbywana przez studentów po I roku studiów w ośrodkach pomocy społecznej jest połączona z uczestnictwem w procesie diagnozowania

potrzeb klientów pomocy społecznej, obserwacją środowiska rodzinnego klientów i poznawaniem złożoności sytuacji rodzin korzystających

z różnych form pomocy społecznej. Również praktyka specjalizacyjna odbywana po II roku studiów w placówkach i instytucjach w różnych

sektorach pomocowych – głównie w sektorze pozarządowym jest znakomitą okazją do poznania specyfiki pracy socjalnej.

4) Współpraca z praktykami w budowaniu programu studiów i w jego uaktualnianiu -
konsultacje ze środowiskiem praktyków pomocy społecznej i pracy socjalnej ułatwiają proces aktualizacji treści przedmiotów kierunkowych

oraz wprowadzanie istotnych zmian w takich przedmiotach jak: polityka społeczna, polityka socjalna, teoria i metody pracy socjalnej.

Zapraszanie praktyków do współorganizacji konferencji środowiskowych i regionalnych, dzięki czemu studenci mają dodatkową okazję do

poznania bogatych doświadczeń praktyków w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz nowatorskich rozwiązań stosowanych w różnych

obszarach pracy socjalnej.

5) Wiązanie tematyki prac licencjackich z celami utylitarnymi poprzez przygotowywanie projektu

socjalnego
ten dydaktyczny schemat sprowadza się do łączenia wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną wraz z ćwiczeniem umiejętności w zakresie

konstruowania wskaźników empirycznych, w którym uwaga studentów skoncentrowana jest na poznawaniu złożonych przyczyn oraz

przebiegu zjawisk i problemów społecznych a także ich skutków. Poprzez uczestnictwo studentów w prowadzeniu badań diagnostycznych

podczas realizacji pracy licencjackiej opartej na diagnozie wybranego problemu społecznego. Ważnym etapem w nabywaniu umiejętności

badawczych jest przygotowanie monograficznego projektu socjalnego na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych.
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