SZANOWNI PAŃSTWO !
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ogłasza nabór na nowy kierunek - praca socjalna
na studia stacjonarne i niestacjonarne
na semestr letni w roku akademickim 2012/2013.
Terminy rekrutacji:
- na studia stacjonarne 22.02.2013 r.
- na studia niestacjonarne 01.03.2013 r.
Rekrutacja prowadzona będzie w Dziale Toku Studiów,
Rekrutacji i Jakości Kształcenia w PWSTE w Jarosławiu,
tel. 16 624 46 43, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

PRACA SOCJALNA
• Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Studiując na kierunku praca socjalna staniesz się zaradnym, kreatywnym specjalistą
w zakresie aktywnej oraz skutecznej pracy dla drugiego człowieka w dziedzinie pomocy
społecznej. Zdobyta wiedza filozoficzna, socjologiczna, psychologiczna oraz praktyczne
umiejętności z obszaru komunikacji interpersonalnej pozwalają na skuteczne poznawanie istot
ludzkich zachowań i procesów społecznych. W czasie toku nauki student uczy się dokonywać
diagnoz oraz stosować metody, techniki i środki służące rozwiązywaniu problemów.
Kierunek polecamy wszystkim otwartym na ludzi i ich problemy, posiadającym
umiejętności wczuwania się w położenie innych. Niezbędną właściwością tego zawodu jest
łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętność postępowania z ludźmi,
przekonywania ich i nakłaniania do zmiany postaw, zachowań, do podjęcia określonych
działań, zmiany modelu życia.

Planowane specjalności:


doradca socjalny i asystent rodziny



asystent osoby starszej i/lub niepełnosprawnej

Jak kształcimy:
Program studiów pierwszego stopnia z zakresu pracy socjalnej został tak skonstruowany, aby
wyposażyć studentów w gruntowną interdyscyplinarną wiedzę o wielowymiarowym funkcjonowaniu
człowieka. Absolwent tego kierunku będzie dysponował wiedzą filozoficzną, socjologiczną,

psychologiczną i medyczną, która pozwoli mu zgłębić podstawy funkcjonowania człowieka w życiu
społecznym. Natomiast wiedza przyrodnicza da mu podstawy do zrozumienia relacji: człowiekśrodowisko i umożliwi zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka, gwarantujących
jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Z kolei wiedza ekonomiczna
i prawnicza pozwoli bardziej zrozumieć mechanizmy rzutujące na system podziału i działalności służb
społecznych oraz ich formalno-prawne aspekty instrumentalizmu.

Sylwetka Absolwenta:
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku praca socjalna będzie przygotowany do
podjęcia studiów drugiego stopnia, nabywając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne,
umożliwiające dobre przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego – jako
doradca socjalny i asystent rodziny lub jako asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, w różnego
rodzaju instytucjach pomocy społecznej takich, jak:


regionalne, powiatowe i gminne ośrodki pomocy społecznej



schroniska dla bezdomnych, ciężarnych matek, ofiar przemocy



ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne



zakłady opiekuńczo-lecznicze



świetlice środowiskowe i terapeutyczne



domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie,
psychicznie i fizycznie



placówki poradnictwa rodzinnego



jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu



ośrodki wsparcia, placówki dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów



ośrodki samopomocy



szpitale specjalistyczne



zakłady karne



ośrodki dla uchodźców



organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom
społecznym



prywatne praktyki pracy socjalnej (świadczące usługi asystenckie, opiekuńcze, socjalne)

