Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
WSP im. J. Korczaka w Warszawie

PRACA SOCJALNA
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE
Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zmianami w przepisach z obszaru pomocy społecznej, jak również biorąc pod uwagę aktualne
wyzwania przed jakimi stoją i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej pragniemy przedstawić Państwu ofertę
Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie.
Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunku praca socjalna - studia I i II stopnia – studia o profilu praktycznym.
Studia realizowane są w formie:
 niestacjonarnej (sobota i niedziela),
 niestacjonarnej (sobota i niedziela) ze wspomaganiem platformą e-learningową.
 kształcenia na odległość.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów studia na kierunku praca socjalna realizowane są także w formie
KnO - kształcenie na odległość. Zjazdy odbywają się wówczas nie częściej niż raz w miesiącu a duża część zajęć
realizowana jest na platformie elearningowej- studenci uczą się w dogodnym momencie i czasie bez konieczności
przyjazdu na Uczelnię na wszystkie zajęcia. Jest to bardzo atrakcyjna forma kształcenia szczególnie dla osób już
pracujących, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak również dla osób z odleglejszych obszarów, czyli z
całej Polski - w ramach KnO są 4 miejsca realizacji zajęć: Katowice, Warszawa, Szczecin i Człuchów.
W przypadku studiów II stopnia proponujemy następujące specjalności:
 Praca socjalna z rodziną
 Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej
 Terapia probacyjna.
Proponujemy także studia z rozszerzonym modułem językowym, które dają perspektywę pracy zawodowej w całej
Europie.
Dodatkowymi atutami kształcenia na Naszej Uczelni są:
 bogaty system stypendialny pozwalający osobom z niższym dochodem sfinansować nawet całość studiów,
 możliwość dokonywania opłat za studia w dogodnych ratach,
 możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+,
 możliwość kontynuowania dalszego doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji na:
 studiach podyplomowych,
 specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej (3 miasta – Katowice, Wrocław, Warszawa)
 szkoleniu dla superwizorów pracy socjalnej (program w przygotowaniu).
Uczelnia kształci w sposób horyzontalny w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych. Programy nauczania, jak
i dobór metod dydaktycznych, służą wykształceniu otwartych humanistów, rozumiejących rzeczywistość społeczną,
gospodarczą i publiczną. Za najważniejsze wartości w naszej Uczelni uznajemy równość w dostępie do wykształcenia,
sprawiedliwe traktowanie i indywidualne podejście do studenta.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup społecznych oferujemy możliwość kształcenia osobom, które
poszukują szans na podniesienie swoich kwalifikacji, tak by ułatwić im wejście na rynek pracy. Stawiamy na edukację dla
przyszłości - nowe zawody w systemie
rozwijającego się rynku usług społecznych, w tym opiekuńczych i
wychowawczych.
Nasza oferta jest skierowana szczególnie do osób zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej,
nieposiadających studiów II stopnia - w świetle zmieniających się przepisów wykształcenie wyższe magisterskie
uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego otwiera większe możliwości (m.in. możliwość podjęcia
szkolenia superwizorów pracy socjalnej)
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