
Studia I stopnia
Licencjackie, 6 semestrów

Specjalności:

1) Mediacje rodzinne
 – zdobądź atrakcyjny zawód  
 mediatora! zajęcia prowadzą 
 doświadczeni mediatorzy, członkowie 
 Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych 
 i inni specjaliści

2) Terapia zajęciowa
 – zdobądź poszukiwany zawód 
 terapeuty zajęciowego! zajęcia 
 prowadzą doświadczeni praktycy – 
 terapeuci, doradcy zawodowi, 
 psychologowie, pedagodzy

Pamiętaj!
Zgodnie z przepisami każdy absolwent 
kierunku Nauki o rodzinie posiada zawód 
asystenta rodziny

Studia II stopnia
magisterskie, 4 semestry

Specjalność:

Interwencja kryzysowa 
 – naucz się pomagać w sytuacjach 
 kryzysu! Studia prowadzone pod 
 patronatem  Ośrodka Interwencji 
 Kryzysowej i Poradnictwa 
 w Myślenicach, zajęcia prowadzą 
 doświadczeni praktycy

Uprawnienia pedagogiczne – każdy
student Kierunku Nauki o rodzinie może
zdobyć uprawnienia nauczycielskie w zakresie
nauczania przedmiotu Wychowanie
do życia w rodzinie
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Instytut Nauk o Rodzinie 
proponuje szeroką i zróżnicowaną ofertę – 
kształcenia w zakresie przedmiotów: 
 • pedagogicznych
 • psychologicznych
 • socjologicznych 
 • prawnych
 • teologicznych 
 • medycznych

Konkurencyjność na rynku pracy to sta-
ły dostęp do ponad 60 placówek, które 
gwarantują studentom realizowanie 
praktyk. Wśród nich znajdują się m.in.: 
 • hospicja 
 • domy pomocy społecznej
 • domy samotnej matki
 • ośrodki interwencji kryzysowej 
 • instytucje wspierające rodzinę 
 •placówki opiekuńczo-
   wychowawcze
 • poradnie rodzinne, szkoły
 • szpitale i inne

Studenci mogą rozwijać i pogłębiać 
swoje zainteresowania poprzez: dzia-
łalność wolontaryjną, współpracę 
z Biurem Karier, Biurem Osób Niepełno-
sprawnych, aktywność w kołach i orga-
nizacjach naukowych, duszpasterstwie 
akademickim „Patmos” czy samorzą-
dzie studenckim. 

Umożliwiamy udział w programie  
ERASMUS+. 
To międzynarodowa wymiana stu-
dentów i współpraca z ponad 30 pla-
cówkami uniwersyteckimi z całej Europy.

Bioetyka
Studia przygotowują do pełnienia funkcji 
nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, pracy 
dziennikarskiej w tej dziedzinie, pogłębionej 
etycznie pracy w służbie zdrowia, pełnienia roli 
konsultantów bioetycznych lub innych funkcji 
w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach 
opiekuńczych czy hospicjach.

Duszpasterstwo rodzin
Studia doskonalące, których absolwenci 
uzyskują kwalikacje do bycia konsultantami
i współpracownikami w duszpasterstwach ro-
dzin, animatorami wspólnot paraalnych, 
liderami ruchów i stowarzyszeń, ktorzy w lo-
kalnych społecznościach zajmują sie pla-
nowaniem i  real i zowaniem programów 
wspierających małżeństwa i rodziny. Studia 
umożliwiają prace w poradnictwie rodzinnym.

NOWOŚĆ!
PEDAGOGIKA – 
STUDIA II STOPNIA
Specjalność Pedagogika 
resocjalizacyjna z socjoterapią –

to propozycja dla osób, które chcą pra-
cować jako wychowawcy z osoba-
mi niedostosowanymi społecznie. Studia 
tej specjalności pozwalają na zdobycie 
pracy w młodzieżowych ośrodkach wy-
chowawczych, świetlicach terapeuty-
cznych, aresztach śledczych, zakladach 
poprawczych, zakladach karnych i in-
nych placówkach o charakterze reso-
cjalizacyjnym.

Specjalność Tanatopedagogika  –

studia dla wszystkich osób  chcących 

zdobyć wiedzę i umiejętności w zakre-
sie wspierania i pracy z osobami termi-
nalnie chorymi, ich rodzinami i otocze-
niem. Przygotowują do pracy w hospi-

cjach dla dzieci i osób dorosłych, opie-
ce domowej, organizacjach.

STUDIA PODYPLOMOWE

NOWOŚĆ!
PEDAGOGIKA – STUDIA I STOPNIA
W przygotowaniu, planowane 
uruchomienie – 1 października 2020 r.

Specjalności:
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
z terapią pedagogiczną
• Pedagogika resocjalizacyjna 
z socjoterapią


