Absolwenci kierunku: Praca socjalna
Nazywam się Sebastian Wójcik,
2016 roku ukończyłem
na Wydziale FilologicznoPedagogicznym, na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu studia I-ego stopnia na kierunku: Praca socjalna. Po obronie pracy licencjackiej
w październiku 2016 roku rozpocząłem studia II-ego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność
profilaktyka społeczna i socjoterapia. Jednocześnie od 1 marca 2017 roku prze rok rozpocząłem pracę
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy na stanowisku Asystent rodziny. Tam
zdobyłem pierwsze doświadczenie oraz wykorzystałem umiejętności zdobyte na studiach I-ego
stopnia. Po zakończeniu współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy, od 14 marca
2018 roku podjąłem zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie na stanowisku
pracownika socjalnego. W instytucji tej pełnie również funkcję zastępcy kierownika.
Uważam, że wybór kierunku: praca socjalna był bardzo dobry, gdyż rynek pracy jest bardzo
bogaty w oferty dla osób z wykształceniem i uprawnieniami jakie daje ukończenie studiów
na kierunku Praca socjalna.
Nazywam się Aleksandra Janczak. W latach 2013-2016 studiowałam na kierunku: Praca Socjalna
na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym, na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym
w Radomiu. Kierunek ten otworzył przede mną wiele możliwości i przygotował do przyszłej do pracy
zawodowej. W trakcie trwania studiów zawsze mogłam liczyć na profesjonalne podejście
wykładowców, zawsze służących pomocą i wsparciem. Cennym doświadczeniem podczas studiów
były dla mnie praktyki zawodowe, dzięki którym mogłam poznać specyfikę przyszłej pracy
zawodowej.
Dzięki ukończonym studiom udało mi się uzyskać zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radomiu, gdzie od 2017 roku pełnię funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Bez wątpienia wybrany przeze mnie kierunek otwiera wiele perspektyw zawodowych, gdyż istnieje
duży wachlarz placówek i instytucji, w których po jego ukończeniu można znaleźć zatrudnienie.
Nazywam się Aleksandra Ćwiklak i jestem absolwentką Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. W 2016 roku ukończyłam studia I stopnia
na kierunku: Praca socjalna. Po uzyskaniu tytułu licencjata, w październiku 2016 roku rozpoczęłam
studia II stopnia na kierunku: administracja o specjalności „administracja rządowa i samorządowa”.
Jednocześnie z dniem 1 marca 2017 roku podjęłam pracę zawodową w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radomiu na stanowisku pracownika socjalnego, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego.
Uważam, że podjęcie kształcenia na kierunku „praca socjalna” było bardzo dobrym wyborem,
gdyż przygotowało mnie ono do pracy zawodowej. Ponadto posiadając takie wykształcenie w obecnej
rzeczywistości, gdzie wiele rodzin jest zagrożonych dysfunkcjami i wymaga profesjonalnego wsparcia,
zapotrzebowanie na zawód pracownika socjalnego jest bardzo duże.

