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Wymagania dotyczące prac dyplomowych na studiach I stopnia
na kierunku o profilu praktycznym PRACA SOCJALNA
1. Wymagania podstawowe
Praca dyplomowa powinna być przygotowywana przez studenta samodzielnie pod kierunkiem
promotora. Za zgodą dziekana praca może być pracą zespołową, jeżeli możliwe jest wyodrębnienie
samodzielnych wkładów poszczególnych studentów. Jeśli praca dyplomowa jest pracą zespołową
wszyscy współautorzy składają oświadczenie określające ich wkład i udział procentowy
w przygotowaniu tej pracy (§54 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów).
Temat pracy musi być związany z kierunkiem kształcenia studenta, a także z dorobkiem naukowym
promotora.
Praca dyplomowa przed dopuszczeniem do procesu recenzowania podlega kontroli antyplagiatowej
zgodnie z procedurami przyjętymi na uczelni.
2. Charakter i struktura pracy
Pracę dyplomową kończącą I stopień studiów na kierunku Praca Socjalna stanowi projekt socjalny.
Ma on charakter praktyczny.
Tytuł pracy powinien być adekwatny do jej charakteru i wyraźnie sugerować cel badawczopraktyczny, a nie naukowo- badawczy.
Projekt socjalny stanowiący pracę dyplomową, składa się z trzech części:
CZEŚĆ I TEORETYCZNA
Część tą stanowi opis głównego zagadnienia zasygnalizowanego w tytule pracy, przygotowany w
oparciu o literaturę. W tej części zaleca się zdefiniowanie najważniejszych pojęć, którymi dyplomant
będzie posługiwał się w pracy. Następnie należy przedstawić, w jaki sposób dane zagadnienie opisuje
się w dotychczasowych pracach naukowych (ewentualnie innych), z własną, krytyczną refleksją na
ten temat.
CZĘŚĆ II DIAGNOSTYCZNA
Drugą część pracy dyplomowej stanowi opis przypadku i jego diagnoza. W tym fragmencie pracy
powinny znaleźć się następujące zagadnienia:
- diagnozowanie w praktyce społecznej i pracy socjalnej (definicje, rodzaje typy diagnoz)
- opis technik zbierania danych do diagnozy, które były użyteczne w badaniu wybranego przypadku
- opis przypadku – ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji życiowej badanych osób czy
grup
- diagnoza przypadku: problemowa, z podziałem na problemy główne i szczegółowe, oraz opis sił
społecznych, zasobów, jakimi badane osoby dysponują, a które mogą być pomocne w projektowaniu
oczekiwanych przez nich zmian.
- diagnoza środowiska życia, z uwzględnieniem zasobów ludzkich, materialnych i instytucjonalnych,
jakie mogą być użyteczne w osiąganiu celów badanych osób
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CZĘŚĆ III PROJEKTUJĄCA
We wstępie do III części dyplomant krótko opisuje etapy planowania w pracy socjalnej, oraz opisuje
metody pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem tej, która jako główna, znajdzie zastosowanie
w projektowanej pracy z badanymi.
Następnie przedstawia szczegółowy projekt działań stworzony w drodze konsultacji z osobami
badanymi, przedstawiające kolejne kroki osiągania wypracowanych celów. Może zaprojektować
sposoby ewaluacji przeprowadzanego projektu, zarówno na poszczególnych jego etapach, jak i po
jego zakończeniu.
Dla klarowności tej części sugeruje się, by projekt był ujęty w tabelę, która uwzględni:
Cel
główny

Cele
szczegółowe

Formy
działania

Zasoby (ludzie, miejsca, rzeczy)
użyteczne w procesie osiągnięcia
celów

Czas trwania
etapu i uwagi

Pracę dyplomową powinna ponadto zawierać spis treci, wstęp, zakończenie, spis literatury oraz
załączniki. Obowiązkowy załącznik ma stanowić narzędzie, które zbudował i wykorzystał dyplomant w
zbieraniu danych koniecznych do opisu przypadku.
O ostatecznej strukturze pracy, oraz jej merytorycznej zawartości decyduje promotor w
porozumieniu z dyplomantem.
3. Wymagania formalne





Praca dyplomowa nie powinna liczyć więcej niż 50 stron, format A4.
Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5.
Marginesy: górny/dolny 2,5cm; marginesy lustrzane: wewnętrzny 3,5cm; zewnętrzny 1,5cm.
Pracę należy wydrukować dwustronnie w dwóch egzemplarzach, w tym co najmniej jedne
egzemplarz, przeznaczony do archiwizacji, w miękkiej oprawie.

Ostateczną decyzję o kształcie pracy dyplomowej podejmuje promotor, możliwe są propozycje
wychodzące poza zaproponowane schematy.
Wymagania obowiązują od roku akademickiego 2017/2018.
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