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Zarządzenie Nr 192/2021/2022 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 28 marca 2022 roku 

w sprawie utworzenia  

Studiów Podyplomowych Metodyka i Metodologia Pracy Socjalnej 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
 

§ 1 
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe Metodyka 
i Metodologia Pracy Socjalnej, zwane dalej Studiami. 

 
§ 2 

1. Absolwent Studiów zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej uzyskuje prawo do wykonywania 
zawodu pracownika socjalnego. 

2. Absolwent Studiów: 
a) posiada przygotowanie specjalistyczne, wiedzę naukową, kompetencje i umiejętności 

umożliwiające mu efektywne wypełnianie roli zawodowej pracownika socjalnego, 
b) jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo 

współczesnej roli pracownika socjalnego,  
c) ma wiedzę o złożonej strukturze świata społecznego i potrafi zdiagnozować mechanizmy 

procesów społecznych oraz zjawisk wpływających na tworzenie się problemów 
społecznych, 

d) potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek różnych dyscyplin naukowych oraz pracy 
socjalnej i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych, 
budować diagnozę problemów społecznych i zasobów wykorzystywanych do ich 
rozwiązywania,  

e) potrafi projektować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych i ich 
zapobieganiu oraz budować w tym celu rozwiązania systemowe,  

f) potrafi stosować właściwe w zawodzie metody i techniki pracy, 
g) potrafi identyfikować zjawiska, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, 
h) potrafi pobudzać społeczną aktywność i inspirować działania samopomocowe 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych, 

i) potrafi także profesjonalnie działać jako inicjator nowych form pomocy i instytucji 
świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej wymagających wsparcia.    

3. Absolwent Studiów jest przygotowany do: 
a) podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej oraz w organizacjach 

społecznych zajmujących się problemami społecznymi, zarówno w sektorze publicznym 
(administracja rządowa i samorządowa), jak i w tak zwanym trzecim sektorze 
(organizacje pozarządowe), 

b) samodzielnego projektowania oraz realizacji badań w zakresie problemów społecznych, 
opracowania i analizowania ich wyników, formułowania wniosków oraz rekomendacji 
dla dalszych badań, a także praktycznych rozwiązań zdiagnozowanych problemów.  
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4. Absolwent Studiów potrafi działać na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 
środowisku społecznym, rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej.  

 
§ 3 

Na Studia mogą być przyjęci absolwenci następujących kierunków studiów: pedagogika, 
pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 

 
§ 4 

Rekrutacja na Studia będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi przez kierownika 
Studiów.  

 
§ 5 

Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym 
przez Senat UAM. 

 
§ 6 

Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
powołany przez Rektora. 

 
§ 7 

Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM. 

 
§ 8 

Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Metodyka 
i Metodologia Pracy Socjalnej. 

 
§ 9 

Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2022/2023. 

 
§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

REKTOR 
 

 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


