I stopień specjalizacji w zawodzie
pracownik socjalny
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/15/8865/307738

Cena netto

2 335,00 zł

Cena brutto

2 335,00 zł

Cena netto za godzinę

12,29 zł

Cena brutto za
godzinę

12,29

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

190

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-12

Termin zakończenia
usługi

2020-05-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-03-31

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia lub
potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zakres tematyczny

usługa szkoleniowa

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Szczegółowe informacje o kwalifikacjach
pracowników socjalnych można uzyskać na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej www.mpips.gov.pl. W zakładce
„Pomoc społeczna” należy wybrać „Kształcenie i
doskonalenie zawodowe pracowników służb
społecznych”

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości w
Łomży

Osoba do kontaktu

Marlena Włodkowska

E-mail

mwlodkowska@pwsip.edu.pl

Telefon

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych.

Szczegółowe informacje o usłudze

48 86 216 82 72

Ramowy program usługi
Ramowy program zgodny Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012
w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. 2012 poz. 486)

Nazwa przedmiotu/modułu

Liczba Liczba
Liczba Liczba
godzin godzin
godzin godzin
ogółem wykładów ćwiczeńwarsztatów

Warsztat pracy pracownika socjalnego

50

18

10

22

Etyka zawodowa i prawa człowieka

10

4

2

4

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego,
prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa30
karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

15

5

10

Wybrane zagadnienia
społecznej

pomocy
20

12

8

–

Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej

40

12

10

18

Sieć wsparcia społeczności lokalnej

20

6

4

10

Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych

20

6

6

8

Łączna ilość godzin:

190

71

45

72

z

zakresu

prawa

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Dyplom
Potwierdzeniem uzyskania specjalizacji I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest
dyplom.

Grupa docelowa
1. Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na
podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie
regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394).
posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do
zawodu pracownika socjalnego na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika,
pedagogika socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o
rodzinie
2. Posiadające co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje

https://www.pwsip.edu.pl/wnsh/kandydat/kursy-i-szkolenia/i-stopien-specjalizacji-w-zawodziepracownik-socjalny

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Bandach

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Akademicka 14
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

