Asystent rodziny
Asystentura rodziny polega na zindywidualizowanej pracy z rodziną, mającej na celu
udzielanie jej profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów sychologicznych,
wychowawczych, socjalnych. Asystent rodziny jest przygotowany do podejmowania
działań aktywizujących członków rodziny w sensie społecznym i edukacyjnym.
Dysponuje wiedzą i kompetencjami umożliwiającymi podejmowanie działań
interwencyjnych wobec zagrożeń związanych ze zjawiskami dysfunkcyjnymi i
patologicznymi, jakie mogą dotykać rodziny. Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy
oraz kształcenie umiejętności praktycznych w obszarze pomocy, doradztwa i
rozwiązywania problemów w rodzinie, zwłaszcza dysfunkcyjnej lub zagrożonej
dysfunkcją. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje zagadnienia
z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej, nauk o rodzinie i nauk o
zdrowiu, praktycznych podejść do pracy z rodziną, metod i technik aktywizujących
członków rodziny do działania. Absolwenci studiów posiadają wiedzę i umiejętności
pozwalające na diagnozowanie środowiska rodzinnego i stosowanie odpowiednich
form pomocy i wsparcia dla rodzin. Studia podyplomowe są istotnym elementem w
procesie nabywania uprawnień do wykonywania zawodu asystent rodziny. Studia
podyplomowe adresowane są do osób chcących uzyskać lub doskonalić kwalifikacje do
wykonywania nowego zawodu – asystent rodziny. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględniając wymogi o
charakterze merytorycznym, asystentem rodziny może być osoba, która posiada (§12
p.1.1.a,b):
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o
rodzinie, praca socjalna, nauki o rodzinie,
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy określony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
szkoleń na asystenta rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
lub rodziną. Studia podyplomowe przygotowują do pracy w zawodzie asystenta
rodziny w gminach. Podnoszą kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach
opiekuńczowychowawczych (interwencyjnych, rodzinnych, socjalizacyjnych) oraz w
instytucjach zajmujących się poradnictwem i terapia rodziny (poradniach rodzinnych,
placówkach socjoterapeutycznych).

Informacje ogólne:
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 305
Praktyki: 30 godzin

Koszt studiów:
I rata – 1500 zł
II raty – 1700 zł (2 x 850 zł)
III raty – 1950 zł (3 x 650 zł)

