1. Praca socjalna – studia 1 stopnia
Już od października
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
Studiuj w sercu Europy
Profesjonalna Uczelnia z 20 –letnim stażem
Doświadczenie i kameralne warunki.
Bez egzaminów wstępnych
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

2. Studia magisterskie ADMINISTRACJA
Masz dyplom bakalaura?
Chcesz studiować w Polsce?
Zapisz się na studia magisterskie.
Bez egzaminów.
Miła, przyjazna atmosfera.
Akademik i stołówka na miejscu.
Kameralnie i profesjonalnie.
20 lat doświadczenia.
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Praca socjalna
Studia na kierunku praca socjalna są odpowiedzią na nasilające się problemy społeczne.
Komplikujące się losy jednostek i ich rodzin w obszarze życia społecznego wskazują wyraźną
potrzebę przygotowania wysokiej klasy specjalistów, posiadających kompetencje w zakresie
niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy nie radzą sobie z trudnościami pojawiającymi się w
zastanej rzeczywistości.

Podstawą programu studiów jest ogólna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii,
filozofii oraz wiedza specjalistyczna z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej oraz
poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. W toku edukacji studenci uzyskują
umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego
położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. W ramach zajęć poznają różne metody
oraz techniki prowadzenia działań pomocowych, interwencji socjalnej oraz ewaluacji
podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów. Uczą się dostrzegać
przyczyny pojawiających się patologii społecznych i uzyskują wgląd w procesy prowadzące
do marginalizacji społecznej jednostek.
Możliwości zatrudnienia:






instytucje pomocy społecznej: OPSy, DPSy, OPRy, MOPRy i inne;
domy pomocy społecznej;
wydziały pomocy społecznej w gminach, starostwach;
organizacje pomocowe, stowarzyszenia zajmujące się pomocą społeczną;
służby mundurowe (policja, straż miejska – gminna) – komórki zajmujące się szeroko
rozumianą pomocą społeczną;












ośrodki interwencji kryzysowej;
ośrodki opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi;
ośrodki opieki domowej;
zakłady opieki zdrowotnej i medycznej dla osób starszych i przewlekle chorych;
sanatoria, szpitale, hospicja;
ośrodki organizacji czasu wolnego seniorów (kluby seniora, dzienne domy pobytu);
miejsca terapii zajęciowej;
świetlice środowiskowe;
placówki dla osób bezdomnych, uzależnionych;
ośrodki dla cudzoziemców

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - licencjat
Specjalności:
1. Praca socjalna w pomocy społecznej
2. Opieka nad osobami starszymi

Studia magisterskie – administracja (II stopnia)
Program studiów na kierunku administracja – studia magisterskie – odpowiada na potrzeby
rynku pracy. Powstał we współpracy z samorządowcami i kardą administracji, tak aby spełnić
zapotrzebowania samorządów i administracji szczebla rządowego w zakresie profesjonalnej
kadry urzędniczej.
Program obejmuje przedmioty kierunkowe i podstawowe oraz moduły specjalnościowe.
Program został tak pomyślany, aby dać jak najwięcej praktycznej wiedzy studentom.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister

Wybierz Administrację bo:
1. Praca w administracji to praca stabilna
2. Praca w administracji jest rozwojowa
3. Praca w administracji nie jest nudna
4. Praca w administracji to stabilny i rzetelny pracodawca
5. Praca w administracji to wyzwania w zmieniającym się świecie
6. Praca w administracji to średnie zarobki ponad 4300 zł miesięcznie
7. Praca w administracji to praca dla ludzi i z ludźmi
8. Praca w administracji to zmienianie swojego otoczenia
9. Praca w administracji to ciągłe doskonalenie się
10. Praca w administracji daje dużo satysfakcji
Możliwości zatrudnienia:






instytucje administracji rządowej i samorządowej;
wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura);
służby mundurowe;
instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej;
prywatne instytucje i firmy – działy administracji

