Kierunek: Socjoterapia i profilaktyka społeczna
1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA
Adresatami studiów są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, w
szczególności kierunków psychologicznych, pedagogicznych, jak również nauczyciele różnych typów
szkół oraz placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznych, domów dziecka, centrów pomocy rodzinie oraz kuratorzy.

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (piątek, sobota) co dwa
tygodnie.
Studia obejmą 400 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyki socjoterapeutycznej oraz praktyki w
zakresie profilaktyki) realizowanych w trzech semestrach. Studenci będą uczestniczyć w wykładach,
ćwiczeniach, warsztatach, konwersatoriach.
3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW
 Wprowadzenie do psychologii,
 Socjoterapia,
 Systemowe ujęcie rodziny,
 Metodyka pracy z grupą,
 Podstawy profilaktyki i prewencji,
 Socjologia wychowania,
 Proces grupowy,
 Podstawy wiedzy o rodzinie,
 Podstawy procesu terapeutycznego,
 Trening umiejętności interpersonalnych i wychowawczych,
 Trening twórczości,
 Psychologia rozwoju,
 Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji – patomechanizmy i diagnoza,
 Zaburzenia psychiczne dorosłych - patomechanizmy i diagnoza,
 Profilaktyka uzależnień i wykluczenia społecznego,
 Trening intrapersonalny,
 Trening asertywności,
 Trening radzenia sobie ze stresem i technik relaksacji,
 Etyka zawodu terapeuty,
 Projektowanie i ewaluacja programów profilaktycznych i wychowawczych,
 Trening prowadzenia grup socjoterapeutycznych,
 Organizacja czasu wolnego,
 Czynniki leczące w psychoterapii,
 Promocja zdrowia,
 Trening twórczego myślenia,
 Praktyka (w zakresie profilaktyki),
 Praktyka socjoterapeutyczna.

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do pracy z grupą
terapeutyczną
za
pomocą
socjoterapii,
jak
również
do
konstruowania
i wdrażania programów profilaktycznych.

5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
 uczestnictwo w zajęciach,
 uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów, kolokwiów,
 odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych (Praktyka (w zakresie profilaktyki) oraz Praktyka
socjoterapeutyczna)
 uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz
dwóch nauczycieli akademickich z kadry nauczającej. Odbywa się w terminie
nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty zakończenia studiów podyplomowych. Może mieć
charakter ustny lub pisemny. Na wniosek studenta egzamin dyplomowy może być egzaminem
otwartym.
Egzamin sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w całym okresie studiów oraz
umiejętność właściwego zintegrowania wiedzy uzyskanej w ramach rożnych modułów
kształcenia. Student odpowiada na zadane przed komisję trzy pytania, które komisja ocenia w
części niejawnej egzaminu.

