
WYKŁADOWCY O SWOICH ZAJĘCIACH W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ O WYRÓŻNIENIU

„Co czeka studentów naszej specjalności, (czego wymagamy)?:

• praca indywidualna i zespołowa 
• przygotowanie w ciągu roku trwania specjalności 2 zespołowych projektów w kontakcie z partnerami   zewnętrznymi         
 publicznymi i/lub społecznymi (projekt diagnostyczny i interwencyjny) 
• kompletne opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z porozumieniem o współpracy partnerskiej, ofertą usługi   
 dla partnera, narzędziami badawczymi, harmonogramem, budżetem itp.) 
• psychologiczna analiza i dokumentacja pracy zespołu 
• protokołowanie spotkań z partnerem i dokumentacja współpracy w partnerstwie 
• świadome i planowe wykorzystanie wiedzy psychologicznej z całości dotychczasowych studiów w praktyce diagnozy i  
 w koncepcji projektu 
• budowanie konkretnych kompetencji, jakich oczekują pracodawcy (np. praca w zespole, zarządzenie projektem,      
 fundrising, prowadzenie warsztatów, samodzielne organizowanie pracy, budżetowanie)

Jak się uczymy i co proponujemy studentom?:

• wykład z analizami case study i przygotowaniem 3-5 esejów 
• ćwiczenia i konwersatoria prowadzone warsztatowo 
• wizyty studyjne u parterów publicznych i społecznych 
• spotkania z partnerami podczas zajęć (goście u nas) 
• tutoring projektów studenckich przez prowadzących i absolwentów specjalności 
• wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej partnerów i samych studentów realizujących równolegle inne specjalności   
 na studiach psychologicznych i często inne kierunki studiów - włączenie tej wiedzy do pracy z partnerami  
• budowanie warunków do współpracy poprzez zajęcia integracyjne na początku specjalności, na których co roku      
 pojawiają się absolwenci i prezentują swoje projekty 
• staże wyjazdowe z dodatkowych środków (finansowane przez partnerów - w ub. latach rocznie średnio ok 3000 zł     
 finansowania); podczas wyjazdu świadczenie usług animacyjnych, aktywizacyjnych, szkoleniowych wynegocjowanych  
 z partnerem (dla prowadzących z UAM to dodatkowa forma - wolontariat pracowniczy - bez wynagrodzenia od      
 żadnej ze stron) 
• oceny z zajęć wynikają z aktywności indywidualnej i pracy grupowej - kluczowa jest praca w zespole, a zwłaszcza     
 nabyte kompetencje i doświadczenia 
• studenci wiele godzin pracują zespołowo poza zajęciami, w tym w kontakcie ze swoimi partnerami 
• nastawiamy się na umiejętności zawodowe typu: świadczenia usług w obszarze diagnozy i animacji społecznej - każdy  
 projekt i diagnoza to konkretne i oczekiwane przez kogoś rozwiązanie lub informacja - nie piszemy nic „na półkę, na   
 zaliczenie” 
• studenci mają swobodę decydowania o przynależności do zespołu, tematyce projektu/diagnozy, roli w zespole,      
 sposobie pracy  
• z każdym rokiem zwiększa się liczba studentów i absolwentów, którzy realizują własne projekty zaplanowane na      
 zajęciach, coraz częściej planowaniu projektu towarzyszą działania na rzecz jego realizacji (w ostatnich latach       
 najważniejszym było utworzenie Fabryki Młodych Profesjonalistów - organizacji studencko-absolwenckiej działającej  
 w modelu junior enterprise - pierwszej tego typu na UAM - https://www.facebook.com/FabrykaMlodych  - we      
 współpracy z Instytutem Psychologii i Fundacją UAM”. 
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“(...)Projekty, które były 
ściśle powiązane 

z przekazywaną wiedzą, 
projekty, które 

realizowaliśmy na realnych 
społecznościach (...)”.

“Zajęcia były aktywizujące, 
zróżnicowane, wielu 
zaproszonych gości

w praktyce realizujących 
projekty związane z animacją 
społeczności, którzy dzielili się 
swoimi doświadczeniami (...)”.

“(...) podejście prowadzących, którzy 
zaufali nam jako studentom, nie 

narzucali swojego sposobu rozumienia 
zagadnienia, starali się być 

partnerami przy realizacji projektów  
oraz partnerami w kontaktach 
z instytucjami zewnętrznymi 
w ramach zajęć terenowych”.


