Studia Podyplomowe w zakresie diagnozy, poradnictwa oraz systemowej pracy z rodziną

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia podyplomowe typu kwalifikacyjnego o profilu praktycznym, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów do pracy z rodzinami.
Do współpracy przy tworzeniu studiów zaproszono cenionych naukowców i dydaktyków Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujących się badawczo problematyką psychologii rodziny. Zaproszono
również kierowników Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wrocławiu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach posiadających wieloletnie
doświadczenie we współpracy z rodzinami wieloproblemowymi i przedstawicielami różnych instytucji
wspomagających systemy rodzinne.
Zaproszono także terapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Wrocławskiej
Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od lat prowadzących
szkolenia w terapii rodzin i superwizujących pracę pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych oraz
innych specjalistów pracujących z rodzinami.
Zespół ekspertów zasilili następnie praktycy pracujący na co dzień z rodzinami w ośrodkach terapii uzależnień
i socjoterapii, a także zajmujący się problematyką prawa i edukacji zdrowotnej. W efekcie przygotowany
program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia teoretyczne z zakresu psychologii rodziny w ujęciu
systemowym, psychospołecznym i rozwojowym.
Część praktyczna dotyczy problematyki diagnozowania oraz metod pracy z rodziną z uwzględnieniem roli
i kompetencji asystenta rodzinnego oraz superwizji pracy własnej.

Bloki przedmiotów
• Podstawy systemowej pracy z rodziną (min. modele i podejścia w terapii rodzin; zagadnienia etyczne
•
•
•
•
•
•
•

w pracy z rodzinami)
Diagnoza systemu rodzinnego (min. analiza struktury systemu i wzorców międzypokoleniowych;
zastosowanie genogramu i ekomapy w diagnozie rodziny)
Metody pracy z rodziną (min. zagadnienia psychoedukacji i poradnictwa rodzinnego, mediacji, terapii
krótkoterminowej, interwencji kryzysowej, metodyki pracy asystenta rodzinnego)
Dziecko w rodzinie (wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej)
Konteksty pracy z rodziną (prawne podstawy pracy z rodziną oraz elementy edukacji zdrowotnej)
Superwizja pracy własnej
Seminarium dyplomowe
Praktyki w instytucjach prowadzących pracę z rodziną

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik: dr Marta Kochan-Wójcik
Sekretarz: mgr Przemysław Nowicki systemrodzinny@psychologia.uni.wroc.pl
telefon: +48 71 373 29 02
50-527 Wrocław
ul. J. Wł. Dawida 1
www.psychologia.uni.wroc.pl/systemrodzinny
Czas trwania studiów: 2 semestry, łącznie 250 godzin zajęć (w tym 49 godzin wykładów, 171 godzin zajęć
warsztatowo-ćwiczeniowych oraz 30 godzin praktyk). Zajęcia będą odbywały się głównie w soboty
i niedziele.
Termin składania dokumentów: 4.05.2015-19.10.2015
Zasady naboru: Kandydat/kandydatka ma obowiązek zarejestrować się najpierw w systemie IRK i wypełnić
kwestionariusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy
wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do Instytutu Psychologii (sala 55) wraz z pozostałymi dokumentami.
Przyjęcie na podstawie weryfikacji podań przez komisję.
Wymagane wykształcenie:
• ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie
• studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących z rodzinami lub przygotowujących się do
podjęcia pracy w tym obszarze. Szczególnie studia przeznaczone są dla psychologów, pedagogów,
socjologów, kandydatów na asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników
socjalnych, kuratorów rodzinnych.
Termin rozpoczęcia studiów (II edycja): październik 2015 r. Wszystkie zajęcia (poza praktykami) będą
odbywały się w Instytucie Psychologii UWr przy ul. J. Wł. Dawida 1.
Opłaty: 3300 zł za rok (istnieje możliwość rozłożenia na raty) + 90 zł za praktyki.

Uzyskane kwalifikacje: Studia podyplomowe w zakresie diagnozy, poradnictwa oraz systemowej pracy
z rodziną umożliwiają pogłębienie wiedzy i kompetencji praktycznych w zakresie pracy z rodzinami. Mogą być
one doskonale wykorzystane w pracy z rodzinami w instytucjach edukacyjnych (np. przez psychologów,
pedagogów szkolnych), w ośrodkach pomocy społecznej (np. przez pracowników socjalnych) czy
w instytucjach sądowych (np. przez kuratorów rodzinnych).
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wprowadziła nowe
stanowisko pracy w systemie pomocy rodzinie – asystent rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest czasowa
pomoc w planowaniu i towarzyszenie rodzinie we wprowadzaniu zmian w zakresie poprawy sytuacji życiowej
rodziny, realizacji jej podstawowych zadań, a zwłaszcza opieki i wychowania dzieci. Obecnie podjęcie pracy
przez asystenta z rodzinami jest zależne od decyzji zatrudniających tych pracowników - ośrodków pomocy
społecznej. Jednak od pierwszego stycznia 2015 r. staje się to ustawowym obowiązkiem tych instytucji.
Oznacza to w praktyce zwiększenie zapotrzebowania rynku pracy na asystentów rodziny przy krótkim czasie
na przygotowanie i wykwalifikowanie nowych pracowników oraz na stworzenie nowych stanowisk pracy.
Ośrodki pomocy społecznej stopniowo już przygotowują się do realizacji tego zadania tworząc nowe etaty oraz
przyjmując asystentów na umowy zlecenia. Program studiów podyplomowych w zakresie diagnozy,
poradnictwa oraz systemowej pracy z rodziną jest zgodny z programem szkolenia określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia na
asystenta rodziny.

