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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

praca socjalna

4

Poziom kształcenia

studia II stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

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,
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

magister

9

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

Absolwent studiów magisterskich uzyskuje pogłębioną i rozszerzoną
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy socjalnej i
dyscyplin pokrewnych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy
teoretyczne oraz prowadzić badania naukowe w ich ramach.
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wsparcia prawidłowego
rozwoju człowieka w różnych obszarach jego aktywności, w tym
społecznej, kulturowej, biopsychicznej, jak i zaburzeń jego rozwoju o
podłożu społecznym, biologicznym i psychicznym oraz o strategiach
interwencji kryzysowej. Zna w sposób pogłębiony etapy metodycznego
działania w pracy socjalnej, w tym metody, techniki, narządza
umożliwiające opis, organizację i ewaluację działań pomocowych instytucji
organizujących pomoc społeczną, w tym modelowanie struktur
społecznych i procesów w nich zachodzących
Szczegółowy zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
zawarty jest w tabeli efektów kierunkowych.
Przewidywane miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów II
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

stopnia na kierunku: Praca socjalna to instytucje organizujące pomoc
społeczną. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:
1. regionalne ośrodki polityki społecznej,
2. powiatowe centra pomocy rodzinie,
3. ośrodki pomocy społecznej,
4. domy pomocy społecznej dla:
- osób w podeszłym wieku
- osób przewlekle somatycznie chorych
- osób przewlekle psychicznie chorych
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- osób niepełnosprawnych fizycznie
5. placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
6. ośrodki wsparcia, a w szczególności:
- środowiskowe domy samopomocy
- dzienne domy pomocy
- noclegownie
- ośrodki opiekuńcze
7. ośrodki interwencji kryzysowej.
Poza sektorem państwowym istnieje możliwość zatrudnienia w instytucjach
sektora pozarządowego i prywatnego, które podejmują działania z zakresu
pomocy społecznej.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

Proponowany II stopień Pracy socjalnej umożliwia zdobycie wiedzy,
umiejętności, kompetencji społecznych na poziomie ogólnoakademickim
na Uniwersytecie Szczecińskim. Wówczas absolwent II stopnia może
kontynuować studia na III stopniu (studia doktoranckie) oraz
podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki.

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Idea studiów drugiego stopnia na kierunku: Praca socjalna wyrasta z
realizowanej przez Uniwersytet Szczeciński strategii rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego na lata 2012-2020 (Uchwała nr 88/2011 senatu
Uniwersytetu Szczecińskiego z dn. 24 listopada 2011 roku) i koresponduje
z nadrzędna misją uczelni, która zakłada, że "równorzędne prowadzenie
niezależnej działalności badawczej i dydaktycznej, przebiegać będzie w
duchu demokracji, dialogu i tolerancji oraz poszanowania godności
ludzkiej, a przede wszystkim wolności badań naukowych i treści nauczania.
Obejmować będzie szeroki zakres nauk: humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych i ścisłych. Bogata i różnorodna oferta kształcenia zostanie
dostosowana do wyzwań współczesności, zgodnie z wymogami oraz
standardami europejskimi i światowymi"(p.3).
Celem proponowanego kierunku ma być kształcenie absolwentów
gotowych do świadczona pomocy i wsparcia w poprawie funkcjonowania
osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna może być
realizowana na rzecz: 1) osób i rodzin w celu rozwinięcia lub wzmocnienia
ich aktywności i samodzielności życiowej, 2) społeczności lokalnej w celu
zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji
istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. W związku z
tym, w trakcie studiów przekazywana będzie wiedza z zakresu nauk
społecznych i humanistycznych. Niniejsza idea wpisuje się w jeden z celów
strategii rozwoju US, w którym czytamy co następuje: "W oparciu o wysoką
jakość kształcenia Uniwersytet będzie dbać o zapewnienie
interdyscyplinarnego, wszechstronnego i akademickiego wykształcenia, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na kompleksową wiedzę, umiejętności oraz
kompetencje społeczne. Tym samym będzie przygotowywać absolwentów
o profilu wymaganym na rynku pracy, jednocześnie będzie ten rynek
kreować poprzez nauczanie i kształtowanie postaw studentów zgodnych z
tendencjami europejskimi i światowymi (np. w zakresie nowoczesnej
wiedzy i innowacyjności)" (p.4.2.).
Treści zawarte w programie kształcenia na kierunku: Praca socjalna II
stopnia odpowiadają potrzebom rynku pracy oraz zapewniają
konkurencyjną pozycję Uniwersytetu wśród innych uczelni w

Strona 2 z 3

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

regionie (p. 4.2.2).
Zwracając szczególną uwagę na potrzeby rynku pracy, realizacja programu
na kierunku studiów: Praca socjalna II stopnia wymagać będzie współpracy
interdyscyplinarnej, pomiędzy wydziałami i instytutami Uniwersytetu
Szczecińskiego, jak i zacieśnienia kooperacji ze środowiskiem
pracodawców (p. 4.2.2.). Studenci będą mieć zapewniony dostęp do
adekwatnej infrastruktury dydaktycznej: biblioteki wydziałowej, Biblioteki
Głównej US, multimedialnych sal wykładowych, sal komputerowych.
Wydział Humanistyczny, na którym realizowane będą zajęcia posiada
dostęp do sieci bezprzewodowego Internetu. Uwarunkowania
charakteryzujące bazę dydaktyczną WH korespondują z punktem 4.2.5.
strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego na lata 2012-2020. Dzięki
umową o współpracy z pracodawcami możliwa stanie się realizacja
solidnych praktyk zawodowych, co odpowiada, nie tylko założeniom
strategii rozwoju US (p.4.4.1.), ale potrzebom interesariuszami, jakimi są
potencjalni pracodawcy. Intencją pomysłodawców ogólnoakademickiego
kierunku studiów II stopnia: Praca socjalna jest budowa trwałych relacji z
podmiotami życia kulturowego, społecznego i gospodarczego (p. 4.4.)
regionu przez uczelnię, pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów,
absolwentów w formie formalnych i nieformalnych kontaktów, praktyk
zawodowych, wspólne organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń,
dzięki którym Uniwersytet Szczeciński stanie się liderem w kształceniu kadr
(p.4.4.1). W konsekwencji będą budowane trwałe związki na osi: instytutwydział-uczelnia-otoczenie społeczne i ekonomiczne na zasadach synergii
i przynoszącej korzyści w wymiarze intelektualnym, kulturowym,
społecznym i gospodarczym dla rozwoju regionu, co odpowiada przyjętym
w strategii rozwoju US celom strategicznym (p. 4.4., p.4.4.1.-4.4.5.)
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Wymagania wstępne:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się
ukończeniem studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium
kwalifikacji jest ocena na dyplomie.
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