
Oferta seminariów dyplomowych licencjackich 2022/2023 

kierunek praca socjalna (studia stacjonarne) 

Seminaria dyplomowe to zajęcia, w ramach których pod okiem promotora student pisze pracę dyplomową. 

Przygotowanie pracy dyplomowej jest jednym z warunków kończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego. 

W trakcie rejestracji w USOS student wybiera tylko jedno seminarium. Liczba miejsc na seminarium jest 

ograniczona. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. 

Temat: Praca socjalna z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Dyskusje wokół wyzwań 

współczesnego świata 

Promotorka: dr Anna Chmielewska 

Opis: Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium licencjackim, którego głównym celem 

jest przygotowanie pracy dyplomowej skoncentrowanej wokół szeroko rozumianych wyzwań 

współczesności. Seminarium obejmuje różne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej, przede 

wszystkim pracy z osobami, rodzinami i grupami społecznymi wymagającymi wsparcia, a 

także problemów społecznych dotykających człowieka i rodzinę w XXI wieku. 

Podczas seminarium będziemy też omawiali zagadnienia wskazane przez Państwa jako dla 

Was ważne. 

Udział w seminarium jest okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poznania i analizy 

ważnych kwestii społecznych związanych z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym 

świecie. Obejmuje następujące zagadnienia: 

• pracownik socjalny i jego działania na rzecz rodziny; 

• sytuacja i problemy współczesnej młodzieży; 

• współczesna rodzina i kierunki jej przemian; 

• być seniorem we współczesnej Polsce;  

• rodzicielstwo w XXI wieku; 

• sytuacja dziecka we współczesnej rodzinie; 

• przemoc w rodzinie; 

• uzależnienia jako choroba cywilizacyjna XXI wieku; 

• problemy osób skazanych i byłych skazanych; 

• kurator sądowy w pracy z rodziną; 

• działania asystenta rodziny; 

• konflikty w rodzinie – przyczyny, sposoby rozwiązywania, skutki. 

Wymagania wobec kandydata: Zapraszam do wspólnych spotkań oraz do aktywnej pracy 

indywidualnej i grupowej w ramach seminarium! 

Temat: Wspieranie rodziny 

Promotorka: dr Małgorzata Czarkowska 



Opis: Obszary tematyczne: 

• wsparcie dla rodzin; 

• praca socjalna z rodziną; 

• problematyka alkoholizmu i narkomanii; 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wobec kobiet, mężczyzn, dzieci, osób 

starszych, osób z niepełnosprawnościami); sprawca i ofiara przemocy w rodzinie; 

przyczyny i skutki przemocy w rodzinie; odpowiedzialność karna sprawców za 

przemoc w rodzinie; działania lecznicze, korekcyjno-edukacyjne, terapeutyczne oraz 

izolacyjne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

• interdyscyplinarne działania różnych podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie oraz pomoc jej ofiarom uwzględniająca m.in. specyfikę tego 

zjawiska oraz indywidualne potrzeby ofiar; 

• dodatkowo - istnieje możliwość wyboru, ustalenia innego obszaru tematycznego w 

pracy licencjackiej, będącego w kręgu zainteresowania Studentki lub Studenta. 

Wymagania wobec kandydata: W pierwszym roku seminarium warunkiem zaliczenia jest 

ustalenie tematu pracy i konspektu pracy. W drugim roku seminarium warunkiem zaliczenia 

jest złożenie pracy. 

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

społeczną 

Promotorka: 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, asystenci rodzin); 

• pomoc postpenitencjarna – perspektywa osadzonych i personelu zakładów karnych; 

formy pomocy i wsparcia dla klientów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

• temat dowolny – zgodny z zainteresowaniami studenta/studentki. 

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie zagadnieniami znajdującymi się ̨w opisie 

seminarium. Zaangażowanie, motywacja i otwartość. 

Temat: Czynnik ludzki oraz instytucje wsparcia społecznego 

Promotorka: dr Anna Kruk 



Opis: Obszary tematów prac dyplomowych: 

• 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 z niepełnosprawnościami, 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 wobec kandydata: gotowość do napisania pracy licencjackiej. 

Temat: Instytucje polityki społecznej i pracy socjalnej w Polsce i UE i ich działalność 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Panecki 

Opis: Obszary tematów prac dyplomowych: 

• problemy socjalne w Polsce i wybranych państwach UE; 

• instytucje publiczne i niepubliczne realizujące zadania pracy socjalnej w Polsce i 

niektórych krajach UE; 

• praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością w Polsce na tle innych państw UE; 

Wymagania wobec kandydata: znajomość problematyki pracy socjalnej w Polsce; znajomość 

teorii i praktyki pracy socjalnej w niektórych państwach unijnych; przynajmniej bierna 

znajomość języka angielskiego; bierne posługiwanie się językiem niemieckim, francuskim lub 

innym zachodnim. 

Temat: Kulturowe i medialne aspekty problemów społecznych 

Promotor: dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS 

Opis: Obszary tematów prac dyplomowych: 

• kontakt międzykulturowy jako problem społeczny; 

• subkultury dewiacyjne; 

• subkultury jako problem społeczny;  

• kulturowy wymiar pracy socjalnej; 



• obraz problemów społecznych w mediach; 

• społeczna percepcja problemów społecznych; 

• medialny obraz pracownika socjalnego i pracy socjalnej; 

• społeczny prestiż zawodu pracownika socjalnego; 

• altruizm i zachowania prospołeczne; 

• grupy samopomocy. 

Techniki badawcze: wywiad otwarty, narracyjny; analiza treści, dokumentów; ankieta. 

Wymagania wobec kandydata:  

• zainteresowanie tematem; 

• kontakt z promotorem; 

• zaprezentowanie tematu pracy na koniec pierwszego roku akademickiego 

seminarium; 

• zaprezentowanie części pracy w połowie drugiego roku akademickiego seminarium; 

• zaprezentowanie ukończonej pracy na koniec drugiego roku akademickiego 

seminarium. 

Temat: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności 

Promotorka: 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 wobec kandydata: 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. 


