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PRACA SOCJALNA

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!!

Praca socjalna,
czyli ....?

Praca socjalna to kierunek
o charakterze interdyscyplnarnym.
Oferta skierowana jest do osób,
które są zainteresowane
zdobyciem wszechstronnej wiedzy
z zakresu różnorodnych form
pomocy społecznej adresowanej
do jednostek lub grup
wykluczonych społcznie oraz
zagrożonych marginalizacją.

BOGACTWO DOŚWIADCZENIA
"Uprzejmie zapraszam do studiowania na kierunku praca socjalna na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Jesteśmy jedyną
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W latach 2006-2010 ówczesny Zakład Pracy Socjalnej sprawował opiekę
naukowo-dydaktyczną nad Kolegiami Pracowników Służb Społecznych w Lublinie,
Zamościu, Biłgoraju i Skarżysku-Kamiennej.
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"Jako kierownik nowatorskiej placówki jaką jest CAŚ
w Lublinie zachęcam Państwa do studiowania na kierunku
praca socjalna w UMCS. Współpracując
z uczelnią zaobserwowałam otwartość i ogromne
zaangażowanie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy
z praktykami zawodu."

"Kierunek praca socjalna wybrałam świadomie,
ponieważ pracując jako wolontariusz zaczęłam
dostrzegać wokół siebie potrzeby innych osób.
Poczułam chęć niesienia profesjonalnej pomocy
i wsparcia, dlatego postanowiłam zostać pracownikiem
socjalnym.Trzystopniowy system kształcenia umożliwia
weryfikację założonych celów. W moim przypadku było
to konsekwentne dążenie do uzyskania niezbędnych
kwalifikacji. Praktyczny profil kształcenia pozwolił mi na
rozwój osobistych i społecznych kompetencji istotnych
w pracy pracownika socjalnego."

Praca socjalna na UMCS
STUDIA LICENCJACKIE
Studia mają charakter ogólnoakademicki.
Prowadzone są w formie stacjonarnej. Nauka
trwa 6 semestrów.

STUDIA MAGISTERSKIE
Studia mają formę praktyczną. Prowadzone są w formie
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nauka trwa 4
semestry.

SZKOŁY DOKTORSKIE
SYLWIA ORDON
studentka studiów
magisterskich

Przygotowują kandydatów do pracy naukowobadawczej w zakresie nauk społecznych.

Specjalizacje na
studiach licencjackich

WSPARCIE RODZINY I SENIORA

DR ANNA MAZUR
Główny specjalista/koodynator pomocy
środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim

Specjalizacja została utworzona
w odpowiedzi na postępujące tendencje
starzenia się społeczeństwa polskiego,
a tym samym szybkie zwiększanie się liczby
osób starszych w Polsce. Jest skierowana
do wszystkich, którzy planują
profesjonalnie zajmować się wspieraniem
rodziny.
PRACA SOCJALNA
W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM

Specjalizacja została utworzona w odpowiedzi
na intensywny wzrost migracji, w tym
ekonomicznych i edukacyjnych. Zróżnicowane
kulturowo środowiska to nowy obszar pracy
socjalnej z dorosłymi i dziećmi o doświadczeniu
migracyjnym. Jest skierowana do wszystkich,
którzy chcą profesjonalnie wspierać polskich
i cudzoziemskich pracowników zarobkowych i ich
rodziny, a także osoby z mniejszości etnicznych
i narodowych.

"Praca socjalna to zawód
z przyszłością. Studiowanie tego
kierunku wyposaża
w odpowiednią wiedzę
i umiejętności. Wiele przedmiotów
prowadzonych jest przez
praktyków, co pozwala na
metodyczne przygotowanie do
pracy w zawodzie. Atutem kierunku
są specjalizacje, będące
odpowiedzią na pojawiające się
potrzeby w środowiskiu."

STUDIA DRUGIEGO
STOPNIA
KROK W DOBRĄ STRONĘ
umożliwiają zdobycie nowej wiedzy i umiejętności
dają szansę zdobycia dyplomu państwowej uczelni
dają możliwość poznania pracy placówek pomocowych
tworzą ścieżkę kariery
dają szansę awansu

"Kierunek praca socjalna pozwala rozwijać swoje
zainteresowania, daje szansę do poszukiwania wiedzy
i wyzwala kreatywność. Umożliwia poznawanie wielu
ciekawych ludzi oraz aktywne uczestnictwo w życiu
społeczności Uczelni. Dzięki temu zdobywamy cenne
doświadczenie, które można wykorzystać na co dzień."
ALEKSANDER HERMAN
doktorant, członek Samorządu Doktorantów
i Uczelnianej Komisji Wyborczej

INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ
śRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

POTENCJALNE
MIEJSCA PRACY ...

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
CENTRA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

DOMY SENIORA
ZAKŁADY KARNE

PLACÓWKI MEDYCZNE

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

WSPÓŁPRACA - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
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metodyczne i organizacyjne

" Współcześnie zawód pracownika socjalnego
daje więcej niż kiedykolwiek możliwości własnego
rozwoju a nawet umożliwia zrobienie kariery. Dla
zawodu pracownika socjalnego przewidziana jest
ścieżka specjalizacji, która prowadzi od
pracownika socjalnego, poprzez specjalizacje I i II
stopnia aż po specjalność superwizora w pracy
socjalnej."

się
m.in. ze: środowiska administracyjnego, organizacji
pozarządowych, kulturalnych, oświatowych,
rehabilitacyjnych, terapeutycznych itp. Katedra
Pedagogiki Społecznej kooperuje m.in. z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Janowie
Lubelskim, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Centrum Aktywności Środowiskowej, Centrum
Wolontariatu, Polskim Towarzystwem Gerontologicznym
czy Stowarzyszeniem Agape.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
POSZERZAMY HORYZONTY
Katedra Pedagogiki Społecznej prowadzi współpracę międzynarodową z
ośrodkami zagranicznymi. Wśród ważnych podmiotów należy wymienić m.in.:
Ludwig Fresenius Schulen, Hanower (Niemcy)
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
(Ukraina)
Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu (Ukraina)
Ponadto realizuje projekty krajowe i międzynarodowe finansowane
ze środków zewnętrznych.
Studenci mają możliwość udziału w programach wymiany studenckiej
(MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl

"Poza udziałem w zajęciach dydaktycznych i i nnych
aktywnościach związanych z życiem akademickim, studenci
naszego Wydziału mogą skorzystać z pomocy w zakresie
poradnictwa, psychoterapii i coachingu.
Jest to oferta nie tylko dla osób, które przeżywają kryzysy
psychiczne, ale także dla tych, które chcą uzyskać wsparcie
w zakresie rozwoju osobistego.
Spotkanie z psychoterapeutą, coachem lub doradcą, może
stać się ważnym momentem w budowaniu swojej tożsamości
zawodowej oraz w rozwijaniu osobistego szczęścia.
Konsultacje i porady odbywają się bezpłatnie."

KAROLINA GRASZA
studentka studiów
magisterskich, Prezes
Naukowego Koła Studentów
Pracy Socjalnej

"Kierunek praca socjalna to przede wszystkim

DR RENATA KRAWCZYK
adiunkt w Katedrze Pedagogiki
Społecznej,
psychoterapeuta certyfikowany

nieustanne uczenie się pomagania innym. Jako
studenci możemy działać także w kole naukowym.
Podczas trwania studiów mamy możliwość
realizacji różnych ciekawych projektów. Chętnie
podejmujemy się ambitnych działań o charakterze
pomocowym lub edukacyjnym. Każdy członek Koła
ma możliwość indywidualnego rozwoju osobistego.
Wolontariuszem jestem od 8 lat, jednak to studia
nauczyły mnie jak mądrze pomagać."
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REKRUTACJA TRWA!!
Nie przegap swojej szansy!!
WWW.IRK.UMCS.LUBLIN.PL

"Nauczyłam się, że droga postępu nie jest ani szybka, ani łatwa".
Maria Curie-Skłodowska

Masz pytania??
Skontaktuj się:

602 755 035

p.zielinska@umcs.pl

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin,
pok. 30-31

Do
zobaczenia!!
ZAREJESTRUJ SIĘ!!
STUDIUJ Z NAMI!!
BUDUJ SWOJĄ KARIERĘ!!

OSIĄGNIJ SUKCES!!!

