
Spotkanie organizacyjne

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek: Praca socjalna

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

https://www.facebook.com/Praca-socjalna-Uniwersytet-Opolski-100812915058952/?ref=nf&hc_ref=ARS_49HFT5lm-_WnOtK1Z7fmTFFCuVK-VyMIHnnfWAhYrruC9Z5slAHne-k284L9_Pk
https://www.facebook.com/Praca-socjalna-Uniwersytet-Opolski-100812915058952/?ref=nf&hc_ref=ARS_49HFT5lm-_WnOtK1Z7fmTFFCuVK-VyMIHnnfWAhYrruC9Z5slAHne-k284L9_Pk


STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH



DZIEKAN WNS
Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

Z-CA DZIEKANA WNS/KOORDYNATOR 
KIERUNKU PRACA SOCJALNA

Prof. UO, dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska

WYDZIAŁ NAUK 
SPOŁECZNYCH



Z-ca DYREKTORA
Dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

DYREKTOR
Prof. UO, dr hab. Edward Nycz

DYREKCJA 
INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH



SYSTEM  USOS

Mgr inż. Łukasz Masnyk
Pokój 317

Tel. 77 452 74 39
lmasnyk@uni.opole.pl

https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=news/default


Dziekanat 

Wydziału Nauk Społecznych

pok. 130

tel. +48 774527401  fax. +48774527400 

e-mail: dziekanhistped@uni.opole.pl

www.wns.uni.opole.pl

Koordynator 

kierunku Praca socjalna

Prof. UO, dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska

pok. 130 lub 316

tel. +48 774527401  fax. +48774527400 

e-mail: idobra@uni.opole.pl

www.pracasocjalna.uni.opole.pl

Obsługa kierunku Praca socjalna 

- licencjat – dziekanat WNS

Niestacjonarne:

Starszy specjalista ds. administracji

mgr Alicja Soppa

pokój 139

tel. (+4877) 452 7410

e-mail : asawicka@uni.opole.pl

DANE KONTAKTOWE
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole 

mailto:dziekanhistped@uni.opole.pl
http://wns.uni.opole.pl/
mailto:idobra@uni.opole.pl
http://pracasocjalna.uni.opole.pl/
mailto:asawicka@uni.opole.pl


www.wns.uni.opole.pl

http://www.wns.uni.opole.pl/


www.pracasocjalna.uni.opole.pl

e-mail: pracasocjalna@uni.opole.pl

http://www.pracasocjalna.uni.opole.pl/


Harmonogram studiów pdf

Organizacja roku akademickiego

http://pracasocjalna.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Praca-socjalna-st.-II-stopnia-niestacjonarne-od-2019-2020.pdf
B_PRZYDZIAŁY ZAJĘĆ 2022-2023/Praca-socjalna-st.-II-stopnia-niestacjonarne-od-2019-2020.pdf
http://pracasocjalna.uni.opole.pl/organizacja-roku-akademickiego-uo/




Zajęcia stacjonarne/zdalne

Plan zajęć

Praktyka ciągła – 240 godz.

Slajd 14.

Zajęcia: Kurs Zmienny Ogólnouczelniany, lektorat B2+

Obowiązkowe szkolenia: BHP, Przysposobienie 

biblioteczne, Ochrona własności intelektualnej

http://inp.wns.uni.opole.pl/praca-socjalna-studia-niestacjonarne-ii-stopnia/
http://pracasocjalna.uni.opole.pl/praktyki-studenckie-2/


Praktyka ciągła – 240 godz.

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne – 8 tygodni (240 godzin);

2. Termin realizacji, podany na podstawie programu studiów: realizacja 

praktyki w terminie do końca III semestru studiów;

3. Zalecany termin realizacji praktyki – po I semestrze studiów (luty, 

marzec) i po II semestrze (do końca września danego roku);

4. Praktyka może odbyć się w dwóch różnych instytucjach (po 4 tygodnie w 

każdej) lub w jednej instytucji (8 tygodni), pod warunkiem, że praktykant 

przejdzie przez dwa różne działy i w każdym będzie miał innego opiekuna 

praktyki. W szczególnych przypadkach praktyka może być zrealizowana w 

całości (8 tygodni).



REGULAMIN STUDIÓW
UNIWERSYTETU 

OPOLSKIEGO
obowiązujący od 11 kwietnia 2022 r.

Problemy i dylematy studenta rozstrzyga 

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem  

https://monitor.uni.opole.pl/zarzadzenie/regulamin-studiow-uniwersytetu-opolskiego-obowiazujacy-od-1-pazdziernika-2021-r/


Droga załatwiania spraw i rozwiązywania problemów:

STUDENT   

Starosta roku

Koordynator kierunku

Dziekan Wydziału    

Prorektor ds. kształcenia i studentów



BIURO DYDAKTYKI I SPRAW STUDENCKICH

•Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

•Stypendium socjalne

•Stypendia dla cudzoziemców

•Wniosek o stypendium socjalne – jak poprawnie złożyć 

wniosek

•Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – jak 

poprawnie złożyć wniosek

•Zapomoga

Strona Biura: http://bdss.uni.opole.pl/

http://bdss.uni.opole.pl/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/
http://bdss.uni.opole.pl/stypendium-socjalne/
http://bdss.uni.opole.pl/stypendia-dla-cudzoziemcow/
http://bdss.uni.opole.pl/wniosek-o-stypendium-socjalne/
http://bdss.uni.opole.pl/stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych/
http://bdss.uni.opole.pl/zapomoga/
http://bdss.uni.opole.pl/


BIBLIOTEKA

Zapisy do biblioteki odbywają się na podstawie 

legitymacji studenckiej. Szczegóły podczas 

szkolenia bibliotecznego.

Biblioteka Główna:

ul. Strzelców Bytomskich, 45-084 Opole

Międzyinstytutowa Biblioteka Pedagogiczna

im. Teodora Musioła 

ul. Oleska 48, 45-052 Opole



Miasteczko Akademickie Uniwersytetu Opolskiego położone jest blisko
centrum miasta. Na terenie campusu znajdują się 4 domy studenckie:
Mrowisko, Spójnik, Kmicic i Niechcic. Do dyspozycji żaków jest m. in. boisko
sportowe, siłownia, SCK a w pobliżu teatry, galeria sztuki i kino.





KOŁO NAUKOWE 
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH



Życie studenckie

http://www.kn.uni.opole.pl/index.php
http://www.kn.uni.opole.pl/index.php


Szanowni studenci! 

Trwa również nabór do 

Akademickiego Chóru ,,Dramma per Musica”

Szczegóły u dr Elżbiety Trylnik:

etrylnik@uni.opole.pl

śpiewasz? niech usłyszą wszyscy!

Korzyści praktyczne:

• zniżki na akademik,

• dodatkowe punkty do stypendium,

• próby i występy realizowane jako 

kurs ogólnouczelniany.



MS TEAMS - logowanie i instrukcje użytkowania

NARZĘDZIA DO PRACY ZDALNEJ NA UO

https://centrum.uni.opole.pl/microsoft-teams/


Chmura UO i platforma e-learningowa Moodle
Slajd 10.

https://centrum.uni.opole.pl/narzedzia-do-pracy-zdalnej-w-uo/

