
 
Szanowni Absolwenci, 

serdecznie zapraszamy do studiowania pracy socjalnej na Wydziale Filozofii i Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Studia licencjackie na kierunku „Praca socjalna” przygotowują do zawodu, który po-

siada już bogatą tradycję, ale jest też zawodem „z przyszłością”, gdyż systematycznie 

powiększa się zakres zadań stojących przed pracą socjalną. Tym samym, osoby kończące 

ten kierunek uzyskują możliwość pracy w różnych instytucjach i placówkach państwowych 

i samorządowych szeroko pojętej pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych 

(fundacje, stowarzyszenia), które swoją misję koncentrują na czynieniu świata bardziej 

przyjaznym ludziom. Dlatego też, jeśli Twoją pasją jest chęć niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi, jeżeli chcesz zmieniać świat na lepszy, wybierz studia na pracy socjalnej. 

Studiowanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a więc na jednym z najlepszych 

polskich uniwersytetów, stanowi dodatkową gwarancję uzyskania wysokich kwalifikacji 

zawodowych. 
 

Wybierając studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
uzyskujesz możliwość: 

 rozwoju naukowego, co daje m.in. dostęp do bogatych zasobów bibliotecznych oraz 
aktywność realizowana w kole naukowym, 

 rozwoju swoich kompetencji interpersonalnych przydatnych zarówno w pracy zawodowej 
z różnymi grupami podopiecznych/klientów, jak i w prywatnym życiu, 

 włączenia się w życie studenckie obfitujące w znaczące wydarzenia kulturalne, 

 kontynuowania studiów drugiego stopnia (magisterskich), 

 skorzystania z zakwaterowania w domu studenckim.   
 

Trochę konkretów – co po studiach?  

Zaletą ukończenia 3-letnich studiów na kierunku praca socjalna jest zdobycie kwalifikacji 
określonych w Ustawie o pomocy społecznej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 
Tym samym absolwenci uzyskują możliwość stabilnego zatrudnienia w każdej gminie. 
Oprócz gminnych – miejskich ośrodków pomocy społecznej pracę absolwentom kierunku 
praca socjalna oferują m.in. następujące publiczne i niepubliczne instytucje pomocy 
społecznej: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe (miejskie) centra pomocy 
rodzinie, centra usług społecznych, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodki interwencji kryzysowej, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze, ośrodki dla uchodźców, zakłady karne, organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej. Dają one możliwość zatrudnienia na 
takich stanowiskach jak: pracownik socjalny,  asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej, wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i rodzinnego. 

Zastanów się – czy to nie jest kierunek studiów właśnie dla Ciebie. 

Więcej informacji o: 

– kierunku „Praca socjalna”  

https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505115351&id_kierunku=200 

– zasadach rekrutacji na kierunek „Praca socjalna” 

https://irk.umk.pl/pl/offer/RP2020s1n1/programme/24510273-KRK/?from=field:PRCSOC 

https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505115351&id_kierunku=200
https://irk.umk.pl/pl/offer/RP2020s1n1/programme/24510273-KRK/?from=field:PRCSOC

