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STUDIA PODYPLOMOWE „Praca z ofiarami i sprawcami przemocy”
Cel
Celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z klientem doświadczającym
i stosującym przemoc w rodzinie. Studia przygotowują do pracy poprzez odpowiednie metody z zakresu
terapii i socjoterapii, psychologii, pracy socjalnej; dostarczają wiedzy z zakresu diagnozowania oraz
planowania pomocy dla rodziny z problemem przemocy oraz sprawców przemocy; wskazuję elementy
procedury dotyczące udzielania pomocy, zasady pracy interdyscyplinarnej – kompetencje służb, algorytm
postępowania, uregulowania prawne, prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy i
sprawców przemocy.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, a w szczególności dla absolwentów kierunków:
praca socjalna, pedagogika, politologia, socjologia, psychologia (filozofia, teologia – w tych przypadkach
posiadanie co najmniej ukończonego przygotowania pedagogicznego), studia nad rodziną, którzy są
zainteresowani pracą z osobami doświadczającymi przemocy domowej.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią z jednej strony wykładowcy z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki
i filozofii oraz pracy socjalnej (zajęcia teoretyczne), z drugiej natomiast dydaktycy posiadający
doświadczenie praktyczne i przygotowanie zdobyte poza uczelnią w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami
przemocy realizujący programy korekcyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne.
Plan studiów
• Kulturowe, osobowościowe i biologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie
• Psycho-społeczne aspekty przemocy w rodzinie
• Modele i metody terapeutyczne
• Wsparcie indywidualne i grupowe –interwencja kryzysowa
• Zjawisko traumy - PTSD
• Metody diagnozowania
• Etapy pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc
• Praca psychokorekcyjna ze sprawcami przemocy
• Strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi ofiar i sprawców
przemocy
• Strategia powstrzymania przemocy
• Psychoterapia możliwości w pracy ze sprawcami przemocy
• Trening konstruktywnych postaw
• Superwizja
Czas trwania

•
•
•

dwa semestry
222 godzin
15 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-17:30)

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z trzech egzaminów przedmiotowych:
• Modele i metody terapeutyczne,
• Praca psychokorekcyjna ze sprawcami przemocy,
• Psychoterapia możliwości w pracy ze sprawcami przemocy.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr
Dla absolwentów PWSZ w Koninie 1260 zł/ semestr

