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Instytut Pracy Socjalnej 
prowadzi studia 1o i 2o stacjonarne/niestacjonarne

Instytut Pracy Socjalnej w swym założeniu podejmuję działania na rzecz „społeczeństwa w po-
trzebie”, kształcąc i wychowując ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach 
działalności socjalnej.
Tym co wyróżnia nasze studia jest:

 ӹ profil praktyczny, pozwalający pogłębić umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne 
w zawodzie pracownika socjalnego

 ӹ profesjonalizm specjalistycznej kadry
 ӹ współpraca z pracodawcami (interesariusze zewnętrzni)
 ӹ w dociekaniach naukowych i badawczych kierujemy się zasadami społecznego nauczania 
Kościoła

 ӹ oferujemy możliwość poszerzania swoich umiejętności poprzez realizację  3 – miesięcznych 
praktyk zawodowych i projektów socjalnych w placówkach pomocy społecznej

 ӹ współpraca z Biurem Karier oraz Biurem Osób Niepełnosprawnych działającymi przy UPJPII
 ӹ sposobność wzbogacania własnych możliwości korzystając z wymiany studenckiej w ramach 
istniejących systemów (np. ERASMUS+)

 ӹ możliwość korzystania z bogatego księgozbioru jednej z najnowocześniejszych bibliotek uni- 
wersyteckich w Polsce.

Absolwenci naszych studiów są profesjonalnie i wszechstronnie przygotowani do pracy w zakresie:
wykonywania analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecz- 
nej, prowadzenia poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, wspierania w uzys-
kaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji, pobudzania społecznej ak-
tywności i inspirowanie działań samopomocowych, inicjowania nowych form udzielania pomocy, 
współuczestniczenia w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu, oraz rozwijaniu programów 
społecznych.
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Instytut Pracy Socjalnej

PRACA SOCJALNA 
Studia 1o, 6 semestrów, stacjonarne/niestacjonarne

Specjalności:

 ӹ praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie

 ӹ praca socjalna z osobami starszymi

 ӹ praca socjalna z rodziną i dzieckiem

PRACA SOCJALNA 
Studia 2o, 4 semestry, stacjonarne/niestacjonarne

Specjalności: 

 ӹ kuratela społeczna 

 ӹ praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie
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STUDIA PODYPLOMOWE
Podyplomowe Studia Podejście Skoncentowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym  
i Instytucjonalnym
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych                                        ckp.upjp2.edu.pl

SZKOLENIA
Instytut Pracy Socjalnej uzyskał zgodę na prowadzenie szkolenia w zakresie II stopnia spec-
jalizacji w zawodzie pracownik socjalny stosownym dokumentem z dnia 21 maja 2013 roku.
Nabór na szkolenie odbywa się w trzech specjalizacjach:

 ӹ praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
 ӹ praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 ӹ praca socjalna z osobami starszymi

Uczestnikami specjalizacji mogą być osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pra-
cownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełnia-
jące warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 17 kwietnia 
2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej
Zgoda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DPS.VI. 51211.1.6.2018.MJ z dnia 24 lipca 2018 r. 
Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych pełnieniem fukcji kierowniczych  
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych instytucjach i organizacjach, związa-
nych z otoczeniem systemu pomocy społecznej. 

Kadrę dydaktyczną szkoleń prowadzonych przez Instytut Pracy Socjalnej stanowią osoby z wielolet-
nim doświadczeniem naukowym a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej.
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