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PELC, Sylwia, Phd.  
On – the - job výcvik ako základný prvok vzdelávania v sociálnej práci na základe 
skúsenosti školy ekonomiky a inžinierstva Rzeszów. 
Praktyki zawodowe jako istotny element kształcenia w zakresie pracy socjalnej na 
podstawie doświadczeń Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej z siedzibą w 
Rzeszowie.  
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Abstrakt: W polskim systemie kształcenia przyszłych pracowników socjalnych bardzo 
ważną rolę pełnią praktyki zawodowe, których celem jest skonfrontowanie nabytej wiedzy i 
umiejętności z rzeczywistością oraz także zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz postaw, 
które będą niezwykle przydatne w przyszłym życiu zawodowym absolwentów. Celem 
artykułu jest analiza czynników, mających wpływ na realizację praktyk zawodowych na 
kierunku praca socjalna oraz jej oczekiwanych efektów, czynniki te to miedzy innymi:: 
programu studiów, ramowy program praktyk, nastawienie do praktyki zawodowej studenta 
jak i podejście do praktykanta i praktyk instytucji/organizacji przyjmujących studenta na 
praktykę oraz próba odpowiedzi na pytanie, które czynniki i w jaki sposób należy ulepszyć by 
praktyki zawodowe przynosiły jeszcze lepsze efekty.  
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Abstract: On – the - job training is a very important part in the Polish education and training 
system for future social workers. The aim of such training is to make the students confront 
their knowledge and skills acquired with the reality as well as provide them with new 
knowledge, skills and attitudes that will be extremely useful in the graduates’ future 
professional career. The aim of this paper is to analyse the factors influencing the process of 
carrying out on – the - job training for social work students and the anticipated effects of such 
training. Among other things, the factors include the following: the syllabus, the training 
programme in general outline, the student’s attitude to on – the - job training, 
institutions’/organisations’ attitude to trainees and student training. The paper also includes an 
attempt to answer the question: Which factors should be improved and how on – the - job 
training should be improved to be more beneficial?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


