
Oferta seminariów dyplomowych licencjackich 2021/2022 

kierunek praca socjalna (studia stacjonarne) 

Temat: Czynnik ludzki oraz instytucje wsparcia społecznego 

Promotor: dr Anna Kruk 

Opis: Problematyka seminarium koncentruje się wokół takich zagadnień jak: 

• praca socjalna z różnymi grupami klientów, korzystających ze wsparcia jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, w tym praca z rodziną, z osobami bezrobotnymi, 

uzależnionymi, z bezdomnymi, z uchodźcami, z osobami niepełnosprawnymi, z byłymi 

więźniami. 

• aktywizacja zawodowa i życiowa klientów pomocy społecznej oraz klientów 

powiatowych urzędów pracy;  

• doradztwo zawodowe i bezpieczeństwo pracy ludzkiej w organizacji; 

• znaczenie instytucji w pomocy socjalnej obywatelom; 

• zarządzanie kadrami w różnych typach organizacji;  

• bezpieczeństwo socjalne w wymiarze lokalnym, regionalnym; 

• gospodarka społeczna; 

• instytucje pracy wolontarystycznej; 

• pracownik socjalny, asystent rodziny, menedżer socjalny - przykłady zawodów 

społecznych; 

• edukacja ustawiczna w pracy socjalnej, rozwój społeczno-zawodowy klientów 

pomocy społecznej; 

• inna tematyka zaproponowana przez studenta, zgodnie z zainteresowaniami. 

Wymagania wstępne: gotowość do napisania pracy licencjackiej, znajomość języka polskiego 

w stopniu umożliwiającym przygotowanie pracy. 

Temat: Praca socjalna z różnymi grupami narażonymi na wykluczenie i marginalizację 

społeczną  

Promotor: dr Ewa Grudziewska  

Opis: Problematyka seminarium koncentruje się wokół takich zagadnień jak: 

• praca socjalna z osobami doświadczającymi przemocy i sprawcami, z osobami 

uzależnionymi od substancji i czynności, z osobami w kryzysie bezdomności, osobami 

opuszczającymi jednostki penitencjarne; 

• funkcjonowanie psychospołeczne wybranych grup klientów pomocy społecznej 

(osoby uzależnione, osoby w kryzysie bezdomności, seniorzy, osoby z 

niepełnosprawnościami);  



• funkcjonowanie psychospołeczne pracowników służb społecznych (pracownicy 

socjalni, kuratorzy sądowi); 

• Pomoc postpenitencjarna – perspektywa osadzonych i personelu zakładów karnych; 

Formy pomocy i wsparcia dla klientów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

• temat dowolny – zgodny z zainteresowaniami studenta.  

Wymagania wstępne: zainteresowanie zagadnieniami znajdującymi się w opisie seminarium. 

Zaangażowanie, motywacja i otwartość. 

Temat: Praca socjalna w środowisku lokalnym 

Promotor: dr Katarzyna Ziomek-Michalak 

Opis: Problematyka seminarium w zakresie merytorycznym obejmuje następującą tematykę: 

• praca socjalna w czasach pandemii; 

• obraz klientów pomocy społecznej oraz pracy socjalnej w oczach uczniów; 

• studentów, pracowników socjalnych; 

• działalność różnych organizacji pomocy społecznej; 

• projekt socjalny w pracy socjalnej; 

• programy finansowe wspierające pomoc społeczną; 

• aktywizacja społeczna osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.; 

• przygotowanie do aktywnego starzenia się i aktywnej starości.  

Wymagania wstępne: Zainteresowanie wyżej wymienionymi zagadnieniami, motywacja do 

pracy, umiejętność formułowania pisemnych wypowiedzi, rzetelność prowadzonych analiz. 

Temat: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności 

Promotor: dr Magdalena Stankowska 

Opis: W ramach seminarium licencjackiego będzie możliwość pogłębienia wiedzy i 

przygotowania pracy licencjackiej m. in. z następujących zagadnień: 

• wyzwania współczesnej pracy socjalnej;  

• problemy klientów pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, 

migracje, samotne rodzicielstwo); 

• relacje w rodzinie; 

• rodzicielstwo i wychowanie w rodzinie; 

• współczesne problemy dzieci i młodzieży;  

• seniorzy i ich problemy; 

• instytucje, programy i profesje wspierające rodzinę i poszczególnych jej członków; 

• organizacje pozarządowe działające w obszarze pracy socjalnej. 

Wymagania wstępne: zapraszam na seminarium licencjackie wszystkich studentów pracy 

socjalnej, także tych, którzy nie mają jeszcze określonych tematów, jakie będą podejmować 



w pracy licencjackiej. Treści poruszane w ramach seminarium uzależnione są od 

zainteresowań studentów.  

Temat: Praca socjalna na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej – wyzwania, 

zagrożenia, dylematy  

Promotor: dr Anna Chmielewska 

Opis: Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium licencjackim, podczas którego zostaną 

poddane analizie różne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej z osobami i rodzinami 

wymagającymi wsparcia. Celem seminarium jest przygotowanie pracy dyplomowej 

obejmującej zagadnienia z obszaru pracy socjalnej, pracy z rodziną, problemów 

współczesnego człowieka i współczesnej rodziny. 

Tematy omawiane podczas seminarium będą uwzględniały przede wszystkim Państwa 

zainteresowania związane ze studiowaniem na kierunku praca socjalna. Udział w seminarium 

jest okazją do lepszego poznania ważnych kwestii socjalnych, stwarza możliwość dyskusji i 

wymiany doświadczeń, a przede wszystkim przygotowania pracy licencjackiej 

uwzględniającej następujące zagadnienia: 

• pracownik socjalny i jego działania na rzecz rodziny; 

• być seniorem we współczesnej Polsce; 

• przemiany współczesnej rodziny; 

• przemoc w rodzinie; 

• być rodzicem we współczesnej Polsce; 

• rola i pozycja dziecka we współczesnej rodzinie; 

• uzależnienia i ich skutki; 

• praca z młodzieżą uzależnioną; 

• problemy współczesnej młodzieży; 

• skazani i (czy) wykluczeni; 

• kurator sądowy w pracy z rodziną; 

• konflikty w rodzinie – przyczyny i sposoby rozwiązywania; 

• pomoc rodzinie pogrążonej w kryzysie. 

Wymagania wstępne: Zapraszam do wspólnych spotkań w ramach seminarium, do dyskusji, 

i wymiany spostrzeżeń! 

Temat: Działalność opiekuńczo-wychowawcza pracownika socjalnego 

Promotor: dr Mieczysław Sędzicki 

Opis: Celem seminarium jest przygotowanie Studenta/-tki do budowy własnego warsztatu 

badawczego, w tym wspólnie z promotorem opracowania koncepcji i zrealizowania 

zamierzenia badawczego, opracowania pracy oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. 

Problematyka seminarium w zakresie merytorycznym obejmuje następującą tematykę: 



• działalność opiekuńczo-wychowawcza pracownika socjalnego w ramach szkół, 

świetlic, internatów, instytucji pieczy zastępczej i wsparcia rodziny. Funkcjonowanie 

instytucji pomocy społecznej typu domy pomocy społecznej, warsztaty terapii 

zajęciowej, itp. Funkcjonowanie placówek oświatowych oraz resocjalizacyjnych. Inna 

tematyka zaproponowana przez uczestnika seminarium z obszaru pedagogiki, 

pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej;  

• instytucje rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy 

dziecka, wioski dziecięce) – specyfika funkcjonowania z uwzględnieniem nowych 

sytuacji i warunków w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Sieroctwo jako 

niekorzystne zjawisko społeczne. Zranione dzieciństwo. Analiza działalności 

asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych; 

• klimat, kultura, organizacja, praktyka działalności opiekuńczo-wychowawczej, 

wsparcia (w tym socjalnego) w instytucjach uzupełniających funkcje rodziny, 

placówkach wsparcia dziennego oraz innych typach placówek opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych (w tym specjalnych) oraz resocjalizacyjnych. Analiza 

działalności pedagogów (pedagogów szkolnych), wychowawców i innych 

specjalistów.  

Wymagania wstępne: Ogólne rozeznanie w proponowanej problematyce badawczej, 

świadomość własnych zainteresowań poznawczych, oraz chęć systematycznej pracy.  


