Zapraszamy na studia
na kierunku praca socjalna
Wydział Pedagogiczny ChAT zaprasza na bezpłatne, stacjonarne
studia licencjackie na kierunku praca socjalna
oferujemy dwie specjalności do wyboru:
1. PRACA SOCJALNA Z SENIORAMI
W programie tej specjalności znajdują się przedmioty pozwalające zapoznać się z różnymi
aspektami pedagogiki osób starszych oraz pracy socjalnej z tą grupą klientów. Należą
do nich podstawy gerontologii, psychologii seniorów oraz zaburzeń psychicznych, które
mogą towarzyszyć okresowi starości. Program obejmuje ponadto zagadnienia etyczne
związane z pracą z seniorami oraz elementy terapii zajęciowej. Kierunek praca socjalna
daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zaś
specjalność o profilu geragogicznym daje dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie
pracy z seniorami w placówkach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej
i ośrodkach wsparcia dziennego oraz w organizacjach pozarządowych oferujących
wsparcie dla seniorów.
2. praca socjalna z rodziną
Program tej specjalności koncentruje się wokół kwestii pracy z rodziną doświadczającą
szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z bezrobocia, uzależnień,
doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym itp.
Wiedza i umiejętności nabywane podczas zajęć dotyczących interwencji kryzysowej
i mediacji w rodzinie, diagnozy społecznej, pedagogiki opiekuńczoRekrutacja
wychowawczej, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży
w systemie
i dorosłych oraz metodyki pracy asystenta rodziny pozwolą na rzetelne
elektronicznym: przygotowanie się do pracy pracownika socjalnego w obszarze pracy
irk.chat.edu.pl z jednostką i rodziną, a także asystenta rodziny w ośrodkach pomocy
społecznej i organizacjach pozarządowych prowadzących pracę
z rodzinami.
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Praca socjalna w Wydziale Pedagogicznym ChAT to
kierunek w pełni uwzględniający standardy kwalifikacji
zawodowych pracownika socjalnego. W standardzie
dla zawodu pracownika socjalnego (dostępny w bazie
standardów kwalifikacji zawodowych http://www.
kwalifikacje.praca.gov.pl/) określono długą listę
wymagań ogólnozawodowych, podstawowych dla
zawodu i specjalistycznych. To zestawienie pokazuje,
jak wymagające jest wykonywanie tego zawodu i jak
wszechstronnych wymaga umiejętności, szczegółowej
wiedzy i silnych postaw. Nasz Wydział oferuje
profesjonalne i wielowymiarowe przygotowanie.
Wydział Pedagogiczny ChAT kształci studentów w zakresie
pracy socjalnej zgodnie z najnowszymi regulacjami
prawnymi i merytorycznymi. Kształcenie w Wydziale
Pedagogicznym realizowane jest w formie wykładów,
ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje
nowoczesne, teoretyczne i praktyczne przygotowanie do
zawodu. Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Posiadamy nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych,
w tym pracowni komputerowej. Od wielu lat skutecznie
współpracujemy z instytucjami opiekuńczymi
i pomocowymi. Doceniamy aktywność studentów,
pomagamy w doborze miejsc praktyk.
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