Wydział:
Nazwa studiów:
Dla kogo?

Wydział Nauk Społecznych
METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ*
Osób, które ukończyły studia I lub II stopnia lub jednolite studia
magisterskie na kierunkach: a) pedagogika, b) pedagogika
specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f)
socjologia, g) nauki o rodzinie
Jakie kwalifikacje/
Pracownik socjalny; zgodnie z art. 116 Ustawy z dnia 12 marca 2004
uprawnienia po
r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 (w związku
studiach?
z USTAWĄ z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Poz. 803)
Liczba punktów ECTS: 33
Liczba godzin:
Czy program
obejmuje praktyki?
Skrócony opis oferty

365 (wykłady, ćwiczenia, seminarium, praktyki)
Tak
Studia podyplomowe mają przyczynić się do nabycia umiejętności
w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej,
tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania
problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu
zasobami w pomocy społecznej. Absolwent ww. studiów nabywa
wiedzę, z obszaru nauk społecznych w ramach, których funkcjonuje
praca socjalna w szczególność polityki społecznej , podstaw
prawnych systemu pomocy społecznej – jego celów, zadań
struktury i organizacji. Nabywa wiedzę i umiejętności związane
z metodycznym działaniem pracownika socjalnego oraz w zakresie
metodologii badań społecznych. Zdobywa umiejętności
metodologiczne, społeczne i organizatorskie. Absolwent studiów
podyplomowych posiada umiejętność twórczego rozwiązywania
problemów społecznych, organizowania pracy i tworzenia sieci
współpracy. Pogłębia umiejętności w zakresie komunikacji
z klientem i otoczeniem społecznym. Jest przygotowany do
pełnienia roli zawodowej pracownika socjalnego w instytucjach
pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczych, powiatowych
centrach pomocy rodzinie, placówkach wsparcia dziennego,
centrach usług społecznych, organizacjach pozarządowych,
jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, zakładach karnych, do
wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej.
Może być zatrudniony jako streetworker, asystent rodziny lub
wychowawca w świetlicy środowiskowej.

Ukończenie studiów podyplomowych wiąże się z nabyciem
kwalifikacji zawodowej oraz z poszerzeniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych w obszarze pracy socjalnej i pomocy
społecznej.
Studia trwają dwa semestry, a program kształcenia umożliwia
uzyskanie przez słuchacza 33 punktów ECTS.
Wymogi związane z
Słuchacz zobowiązany jest spełnić wszystkie wymogi określone w
ukończeniem
programie kształcenia na studiach podyplomowych w szczególności
studiów:
osiągnąć określone programem efekty uczenia się, uzyskać
wymaganą liczbę punktów ECTS, a także przygotować pracę
dyplomową oraz otrzymać pozytywną ocenę z egzaminu
dyplomowego.
Warunki otrzymania Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów
świadectwa:
podyplomowych, zgodnie z wzorem określonym w aktach prawa
powszechnie obowiązującego. Świadectwo może być wydane
osobie, która spełniła wszystkie wymogi określone w programie
kształcenia, w szczególności osiągnęła określone programem
kształcenia efekty uczenia się i liczbę punktów ECTS poprzez
otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów i zdanie
egzaminów, a także przygotowała pod kierunkiem promotora pracę
końcową oraz złożyła z oceną pozytywną egzamin kończący studia.
Warunkiem otrzymania świadectwa jest terminowe wniesienie
wymaganej opłaty za studia podyplomowe.
Cena za semestr:
1800 PLN
Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wybrane soboty
i niedziele w godzinach od 8:00 do 20:00 w budynku Uniwersytetu
Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8.
Dane
kontaktowe: Informacji na temat ww. studiów podyplomowych udziela:
adres, mail, telefon, mgr Agata Jaksender
strona www
42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, pokój 104,
telefon : 34 3784262, mail: a.jaksender@ujd.edu.pl
kierownik
studiów
podyplomowych
Kierownik studiów:
mail
kierownika dr Mariola Mirowska, prof. UJD
studiów
mail: m.mirowska@ujd.edu.pl
podyplomowych
* na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 października 2021 r. w sprawie minimalnych
wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na
kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej (Dz.U.2021.1962)

