PROGRAM KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW I STOPNIA
praca socjalna
nazwa kierunku studiów

profil: praktyczny

obowiązuje od roku akademickiego:
2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego nr 32/2012/2013 z dnia 26 września 2012 r.,
z późn. zm. uchwała nr 42/2013/2014 z dnia 26 września 2013 r., 11/2015/2016 z dn. 22 września 2015 r., 20/2016/2017 z
dn. 27 września 2016 r., 63/2016/2017 z dn. 09 lutego 2017 r.

KLASYFIKACJA ISCED

0923

I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

praca socjalna

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk społecznych,
Dyscyplina/y: pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej,
Dyscyplina wiodąca: pedagogika

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych 100 %

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Absolwenci trzyletnich wyższych studiów zawodowych na kierunku Praca
socjalna dysponują rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w zakresie
przygotowania do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Szerokie,
interdyscyplinarne przygotowanie absolwentów kierunku praca socjalna
odpowiada złożoności współczesnych problemów cywilizacyjnych, pozwala
poznać i zrozumieć zachodzące procesy społeczne oraz uwarunkowania
funkcjonowania człowieka w środowisku. Obejmuje zatem, wiedzę
filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz
ekonomiczną.
Absolwent posiada kompetencje niezbędne do realizacji zadań stawianych
przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk,
potrzeb będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i
społeczności lokalnych; zaplanowania form pomocy oraz skutecznego
stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz
monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań służących
rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości
zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu
zadań
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

opiekuńczo–wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej i
uchodźctwa; opracowywania i wdrażania programów wspomagania
socjalnego. Absolwent potrafi dokonać analizy uwarunkowań prawnych
trudnych sytuacji osób i rodzin oraz rozpoznać uwarunkowania prawne
pomocy społecznej , w tym działalności wolontariackiej i pożytku
publicznego. Przygotowany jest do współpracy z innymi specjalistami,
instytucjami i organizacjami pozarządowymi, celem skutecznego udzielenia
pomocy.
Absolwent przygotowany jest do pracy w regionalnych ośrodkach polityki
społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy
społecznej, jak również do pracy z rodzinami zastępczymi, w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób
starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w
jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu, ośrodkach wsparcia, placówkach dla osób bezdomnych,
alkoholików, narkomanów, w zakładach karnych, ośrodkach dla
uchodźców, w organizacjach pozarządowych zajmujących się
diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.
Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową,
doskonalenia organizacji pracy własnej; zna i przestrzega zasad etyki
zawodowej.
Ma opanowany język obcy na poziomie biegłości językowej B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki
społecznej. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
środkami przekazu i informacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów
drugiego stopnia.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwent kierunku studiów I stopnia - Praca socjalna ma możliwość
kontynuowania kształcenia na kierunkach studiów II stopnia mieszczących
się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, w tym przede
wszystkim o tym samym bądź zbliżonym profilu merytorycznym w
Uniwersytecie Szczecińskim i poza nim. Ponadto może doskonalić swoje
kompetencje zawodowe pracownika sfery działalności kulturalnej na
różnego rodzaju studiach podyplomowych o profilu pedagogicznym,
politologicznym, menedżerskim itd., realizowanych w uczelniach wyższych.
W otwartej przestrzeni kształcenia wyższego i profesjonalnego student i
absolwent może w dowolnym zakresie wzbogacać swoje wykształcenie.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Absolwenci kierunku Praca Socjalna, zgodnie z misją Uniwersytetu
Szczecińskiego, przygotowani są do pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym, a w szczególności do pełnienia roli zawodowej pracownika
socjalnego w kontekście lokalnym i europejskim. Absolwenci kształceni są
w duchu demokracji, dialogu i tolerancji, poszanowania godności ludzkiej w
otwartości na potrzebę doskonalenia samego siebie i współdziałania z
innymi w celu kreatywnego przeobrażania życia społecznego, w poczuciu
odpowiedzialności za los drugiego człowieka i los społeczeństwa.

12

Wymagania wstępne:

Do postępowania kwalifikacyjnego przystąpić mogą osoby legitymujące się
świadectwem maturalnym.
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