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STUDIA PODYPLOMOWE „Praca socjalna z migrantami i uchodźcami”
Cel
Celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy z migrantami i uchodźcami. Studia
dostarczają zróżnicowanych narzędzi oraz określonych metod i technik w zakresie działań na rzecz
inkulturacji migrantów i uchodźców; studia dostarczają wiedzy z zakresu polityki migracyjnej Polski i UE,
socjologii kultury oraz kulturowej problematyki pracy z uchodźcami i migrantami, czy też wybranych
problemów psychologii interkulturowej, a także wskazują na elementy procedury dotyczące udzielania
pomocy poprzez metodykę pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami, czy integrację i aktywizację
społeczną uchodźców i migrantów w środowisku społecznym.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, a w szczególności dla absolwentów kierunków:
praca socjalna, pedagogika, politologia, socjologia, psychologia, studia nad rodziną oraz tych, którzy chcą
pracować z migrantami i uchodźcami.
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.
Plan studiów
• Uchodźcy i migranci w świetle prawa: międzynarodowego, europejskiego, polskiego
• Polityka migracyjna Polski i UE
• Wybrane zagadnienia socjologii kultury oraz kulturowa problematyka pracy z uchodźcami i
migrantami
• Wybrane problemy psychologii interkulturowej
• Metodyka pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami
• Kompetencje interkulturowe pracownika socjalnego
• Etyka pracy socjalnej z uchodźcami
• Cudzoziemcy w polskim systemie edukacji szkolnej
• Bliski Wschód a kultura europejska (polityka, religia, kultura)
• Integracja i aktywizacja społeczna uchodźców i migrantów w środowisku społecznym –
przygotowanie projektów
• Instytucja i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej
Czas trwania

•
•
•

dwa semestry
175 godzin
14 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 dwóch egzaminów przedmiotowych:
• Wybrane problemy psychologii interkulturowej,
• Integracja i aktywizacja społeczna uchodźców i migrantów w środowisku społecznym –
przygotowanie projektów.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr
Dla absolwentów PWSZ w Koninie 1260 zł/ semestr

