Zarządzenie nr 341/2018/2019
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia
Szkolenia „Asystent Rodziny”
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku
z decyzją Nr 1/2019/Ar Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia
2019 r., zarządzam co następuje:
§1
Na Wydziale Teologicznym tworzy się Szkolenie „Asystent Rodziny”, zwane dalej Szkoleniem.
§2
1) Absolwent Szkolenia jest przygotowany do pracy w charakterze asystenta rodziny
w instytucjach
opiekuńczo-wychowawczych,
poradniach
rodzinnych
oraz
w instytucjach pomocy i integracji społecznej.
2) Absolwent Szkolenia posiada uprawnienia do pracy w charakterze asystenta rodziny
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz. 1608).
3) Absolwent Szkolenia wykazuje się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością na
problemy społeczne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia. Potrafi
analizować i diagnozować sytuację współczesnej rodziny i wskazywać zarówno na jej
pozytywne, jak i negatywne przemiany.
4) Absolwent Szkolenia:
‒ umie zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące rodziny: prawo rodzinne, prawo
opiekuńcze,
‒ zna istotę i funkcje sądów rodzinnych i innych instytucji powołanych do ochrony
rodziny,
‒ potrafi znaleźć i zastosować przepisy dotyczące istoty opieki, jej ustanowienia,
wykonywania i ustania, jak również kurateli,
‒ umie nazwać i zdefiniować kompetencje współczesnego menedżera oraz wyjaśnić
istotę i sposób doskonalenia przywództwa przez jakość oraz etycyzację, np.
w zakresie komunikacji, motywacji, odpowiedzialności, wzrostu etycznych praktyk,
‒ potrafi dostrzegać konieczność wzrostu świadomości społecznej w sferze etyki
i praktyk inteligentnego zarządzania oraz wykorzystywania potencjału osób,
‒ ma umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz prezentowania własnych
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pomysłów, wątpliwości i sugestii.
§3
Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
§4
Zajęcia prowadzone będą zgodnie z programem Szkolenia uchwalonym przez Radę
Wydziału Teologicznego.
§5
Absolwenci Szkolenia po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem
Szkolenia otrzymają świadectwo ukończenia Szkolenia „Asystent Rodziny”.
§6
Pracą Szkolenia kieruje nauczyciel akademicki powołany przez Rektora na wniosek
Dziekana Wydziału Teologicznego.
§7
Dokumentację Szkolenia prowadzi Dziekanat Wydziału Teologicznego.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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