Pieczątka instytucji

Kierunek: Praca socjalna
stacjonarne/niestacjonarne*
semestr ………. rok akademicki: …..……………….

OCENA PRAKTYK
Nazwa placówki: ...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Opiekun studenta w placówce ........................................................................................................................................................
stwierdza, że student/ka ..................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko studenta)

odbył/a w okresie od ……………………. do ………………….. praktykę asystencką / dyplomową / dyplomową I / dyplomową II *
w tutejszej placówce w wymiarze ………. godzin.

Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez studenta odbywającego praktykę
STUDENT:

bardzo dobrym

na poziomie:
dobrym
dostatecznym

niedostatecznym

ma wiedzę na temat metod pracy socjalnej oraz technik i środków
interwencji socjalnej, a także ewaluacji działań służących rozwiązywaniu
problemów jednostek, grup i społeczności, z którymi styka się w trakcie
trwania praktyk
potrafi wykorzystywać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z
zakresu pracy socjalnej podczas praktyk oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu opisu i analizy sytuacji czy zjawisk będących przyczyną trudnego
położenia jednostek, grup i społeczności, z którymi pracuje w trakcie trwania
praktyk
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali
umiejętności w trakcie praktyk, wyznacza kierunki własnego rozwoju,
kształcenia oraz zdobywania doświadczenia praktycznego
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania w ramach realizowanych praktyk
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej w placówce,
w której realizuje praktyki
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny,
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu pracownika socjalnego
potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i
wyznaczać zadania wskazane przez opiekuna praktyk, ma elementarne
umiejętności organizacyjne zwalające na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w placówce, w
której jest na praktyce

inne uwagi: ………………………………………………….……………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ogólna ocena odbytej praktyki : ………………………………………………………..

……………................................................................
podpis opiekuna w placówce

……………................................................................
pieczęć i podpis dyrektora instytucji

data …………………………...
*niewłaściwe skreślić
1

skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny

