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Podyplomowe Studia Doskonalące
TERAPIA UZALEŻNIEŃ Z PREWENCJĄ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
Edycja I
I.
CZAS TRWANIA:
2 semestry; LICZBA GODZIN: 950 h (N+S) w tym: 200 h kontaktowych nauczyciela i 750 h pracy
własnej studenta.
OPŁATA: 1350 zł. za semestr
II. ADRESAT STUDIÓW:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/ magisterskie)
o profilu nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, a także inne osoby posiadające
wykształcenie wyższe, zainteresowane doskonaleniem kompetencji związanych z działalnością
profilaktyczną, terapeutyczną i prozdrowotną w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, punktach
konsultacyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach służby zdrowia, placówkach
wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładach pracy..
III. WARUNKI PRZEBIEGU REKRUTACJI: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia (niezależnie od
kierunku).
Zgłoszenia przyjmuje Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. O przyjęciu na studia
decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań).
Wymagane dokumenty:
 podania - kwestionariusza osobowego wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej
Instytutu Pedagogiki
 kserokopii dowodu osobistego
 dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
 2 zdjęcia.
Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
 złożeniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych;
 zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia;
 wniesieniem opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (lub pierwszej raty
w sytuacji uzyskania zgody na płatności ratalne).
IV. CEL STUDIÓW:
1)
Przygotowanie teoretyczne i metodyczne absolwenta
do pracy o charakterze
interdyscyplinarnym, w szczególności pracy prewencyjnej , diagnostycznej i korekcyjnej w zakresie
uzależnień i zachowań ryzykownych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
2)
Przygotowanie do działalności prewencyjnej i korekcyjnej w szkołach, instytucjach
opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach dla
nieletnich oraz jednostkach penitencjarnych.
3)
Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w różnych obszarach działań
pomocowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wykazujących zachowania ryzykowne lub
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

V.SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent podyplomowych studiów doskonalących Terapia uzależnień z prewencją zachowań
ryzykownych posiada wiedzę, w zakresie rozwiązywania zróżnicowanych problemów zachowań
ryzykownych oraz współczesnych uzależnień substancjalnych i behawioralnych. Jest przygotowany do
prowadzenia, działań prewencyjnych i terapeutyczno-wychowawczych w przestrzeni publicznej,
placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakładach karnych,
instytucjach promocji zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wsparcia społecznego i w
rodzinach. Posiada wiedzę obejmującą etiologię, typologię, symptomatologię oraz sposoby
zapobiegania i eliminowania problemów zaburzeń zachowania, a przede wszystkimwspółczesnych
form uzależnień.
Dzięki cyklom warsztatów praktycznych, absolwent dysponuje także
praktycznymi
umiejętnościami stosowania wiedzy w pracy z osobami, których zdrowie psychiczne zagrożone jest
poprzez: używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, a także pracoholizm, cyberholizm,
infoholizmem, przemoc, przestępczość, subkultury dewiacyjne, hazard i prostytucję. Absolwent jest
przygotowany merytorycznie do samodzielnej realizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą i
dorosłymi. Studia mają charakter doskonalący - student wyposażony jest zatem w wiedzę,
umiejętności i kompetencje – nie nabywa jednak uprawnień do samodzielnej pracy terapeutycznej.

