PRACA SOCJALNA –
STUDIA 2 LETNIE MAGISTERSKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Praca socjalna (profil praktyczny) dostarczają studentowi
wielostronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat problemów społecznych i ich uwarunkowań, które stanowią
przyczyny dysfunkcyjnego funkcjonowania jednostek i grup, z jednoczesnym wskazaniem na kierunki możliwych
działań, instytucjonalnych i środowiskowych, stanowiących odpowiedź na potrzeby społeczne i socjalne tych
jednostek i grup.
W ramach kształcenia dostępne są dwie ścieżki:
– Praca socjalna z rodziną,
– Praca socjalna z osobą z niepełnosprawnością i zależną.
W trakcie kształcenia na kierunku Praca socjalna student zdobywa:
•

Wiedzę – pogłębioną naukową i praktyczną, która uwzględnia społeczne przeobrażenia, sposoby
rozwiązywania problemów socjalnych, a także przygotowuje do inicjowania pozytywnych zmian życia
społecznego grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.

•

Umiejętności – diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej
oraz realizacji działań wspomagających i pomocowych.

•

Kompetencje – w zakresie pracy z ludźmi i grupami w trudnym położeniu życiowym, a także wdrażania
różnorodnych form pomocy społecznej, adresowanej do osób oraz grup zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Praca socjalna ma rozbudzoną potrzebę kształcenia ustawicznego
i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na kursach, szkoleniach,
jak również uczestnictwa w innych ofertach edukacyjnych. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania
oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pracy socjalnej i pomocy
społecznej oraz dziedzin pokrewnych. Ich główne cele związane są ze zmianą społeczną, rozwiązywaniem problemów
dotyczących potrzeby wsparcia, aktywizacji i integracji społecznej jednostek, grup i społeczności zagrożonych
wykluczeniem, wykluczonych, wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą, nie chcą lub nie potrafią
pokierować swoim życiem tak aby przebiegało ono pomyślnie.
Studia magisterskie dają kwalifikacje do pracy zawodowej i planowania ścieżki kariery zawodowej. Praca socjalna
daje szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju jak i zagranicą w systemie wsparcia społecznego
w instytucjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach
pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczowychowawczych, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, szpitalach, ośrodkach
penitencjarnych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych.

