jest przygotowany do podejmowania prac badawczych oraz kontynuowania edukacji na studiach
trzeciego stopnia (doktoranckich).
Studia niestacjonarne
I stopnia
1 rok - 2500 zł
2 rok - 2400 zł
3 rok - 2400zł

Studia niestacjonarne
II stopnia
1 rok - 2500 zł
2 rok - 2400 zł

Wydział Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW podjął prace nad uruchomieniem nowego kierunku studiów, który znajdzie się w ofercie
edukacyjnej Wydziału:
Studia stacjonarne i niestacjonarne I STOPNIA (LICENCJACKIE)
Kierunek studiów: GERONTOLOGIA SPOŁECZNA
Planowane specjalności:
1) Organizator opieki nad osobami starszymi
2) Praca indywidualna z osobami starszymi
3) Instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi
4) Wsparcie rodziny osoby starszej
5) Animator aktywności społeczno-kulturalnej
Celem studiów jest wykształcenie kadry wyposażonej w wiedzę
i umiejętności z zakresu wsparcia i opieki: społecznej, psychologicznej
i terapeutycznej, przygotowanej do pracy z osobami starszymi w ramach
opieki domowej i instytucjonalnej – czasowej i stałej.
Absolwenci kierunku Gerontologia Społeczna będą przygotowani do
pracy na rzecz wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i duchowej osób starszych i ich rodzin. Będą także
wyposażeni w umiejętności projektowania programu rozwoju pomocy
i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego dla osób starszych.
Zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Gerontologia społeczna:
Zgodnie z prognozą demograficzną dla Polski na lata 2008-2035 (GUS
2009) liczba Polaków zmniejszy się o dwa miliony (z 38.107.000 do
35.993.000). W tym samym czasie gwałtownie wzrośnie (z 5.137.000 do
8.358.000) liczba osób starszych powyżej 65 roku życia. Oznacza to, że
w przeciągu niecałych trzydziestu lat, czyli jednego pokolenia Polaków,
odsetek osób starszych w populacji wzrośnie z 13,9% do 23,2%.
Prezentowany stan rzeczy wskazuje na konieczność przygotowywania
pracowników z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych świadczących pomoc tej stale powiększającej się grupie społecznej.
Ponadto, wzrastająca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego,
jak również zawodów medycznych, sprawia, iż wzrasta też potrzeba
odpowiedniego przygotowania wykwalifikowanych pracowników do
kontaktowania się z osobami starszymi w celu zrozumienia ich potrzeb,
a także właściwego ich zaspokajania z zachowaniem poszanowania godności oraz zasad życia społecznego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne
I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierunek studiów:
NAUKI O RODZINIE
specjalności:
1) Doradca i asystent rodzinny,

2) Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Kierunek studiów:
NAUKI O RODZINIE
specjalności:
1) Mediacje i negocjacje (na studiach stacjonarnych),
2) Mediacje pojednawcze w rodzinie
(na studiach niestacjonarnych),
3) Coaching rodzinny (w przygotowaniu).

Kontakt:
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
budynek nr 19, pokój 1930
tel. 22 561 90 49, wsr@uksw.edu.pl, www.wsr.uksw.edu.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne
I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Studia I stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata. Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe. Studia
licencjackie trwają sześć semestrów. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających
co najmniej kwalifikacje I stopnia. Nauka na studiach
II stopnia trwa 4 semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. Absolwent tych studiów uzyskuje tytuł zawodowy
magistra. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Kierunek studiów
NAUKI O RODZINIE
specjalności:
Kierunek studiów
NAUKI O RODZINIE
specjalności:

1) Mediacje i negocjacje (na studiach stacjonarnych),
2) Mediacje pojednawcze w rodzinie (na studiach
niestacjonarnych),
3) Coaching rodzinny (w przygotowaniu).

1) Doradca i asystent rodzinny,
2) Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia
odnoszące się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk
psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych,
prawnych, biomedycznych, filozoficzno-antropologicznych oraz teologicznych. Przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011,
Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz specjalisty pracy z rodziną(Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni
małżeńskich i rodzinnych (doradca), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny), pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach
profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Absolwent potrafi wspierać rodzinę
w różnych obszarach jej funkcjonowania, udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle
i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest
przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych z zakresu nauk o rodzinie i przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887,
art.12.1) oraz starszego specjalisty pracy z rodziną
(Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni
małżeńskich i rodzinnych (doradca, konsultant),
pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny i rodzinny, mediator), coacha rodzinnego,
animatora środowiska rodzinnego.
Realizowane w ramach studiów II stopnia programy
specjalności mediacje i negocjacje, mediacje pojednawcze w rodzinie umożliwiają zdobycie podstawowej
wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia
mediacji w sprawach rodzinnych zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez
Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.
Ponadto na podstawie zdobytej wiedzy absolwent

