STUDIA DLA OSÓB
WYJĄTKOWYCH
Zakres działań zawodowych
Asystenta Seniora wymaga
posiadania określonych
kompetencji personalnych
i społecznych. Wśród nich,
ze względu na charakter pracy
z człowiekiem starszym,
istotne znaczenie ma empatia
i komunikatywność.

Studia
Podyplomowe
z Psychogerontologii:

ASYSTENT SENIORA

W pracy z seniorami ważna
jest rozwaga, kreatywność,
konsekwencja i umiejętność
współpracy, zdolność
organizowania pomocy
i wsparcia dla osób starszych,
a także umiejętność
kształtowania pozytywnych
relacji interpersonalnych.
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ASYSTENT SENIORA
Studia skierowane są do osób
z wyższym wykształceniem,
pracujących z osobami
starszymi lub planujących
podjęcie pracy z seniorami.

PROFIL STUDIÓW
Studia są odpowiedzią na potrzeby przyszłych pracodawców, powstały przy
współpracy oraz dzięki wsparciu doświadczonych naukowców, badaczy i praktyków
reprezentujących różne dyscypliny.
Program został opracowany w oparciu o analizę potrzeb seniorów oraz ich rodzin
i opiekunów, instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, przyszłych
słuchaczy.
Jest to oferta dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami,
osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz osób zainteresowanych
pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w tym zakresie.

WYSPECJALIZOWANA
KADRA WYKŁADOWCÓW
• psycholodzy

• lekarze praktycy

• psychoterapeuci

• fizjoterapeuci

• psychoneurolodzy

• terapeuci zajęciowi

• psychogerontolodzy

• logopedzi

• psychodietetycy

• andragodzy

• socjolodzy

• prawnicy

UZYSKANE KOMPETENCJE

Kierownik studiów:
dr hab. Maria Straś-Romanowska prof. UWr

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje w zakresie:

1
2
3
4
5
6

Praktycznego wykorzystania w pracy z seniorami wiedzy na temat: zmian rozwojowych charakterystycznych dla okresu starości, kondycji fizycznej i psychicznej
osób starszych oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych,
psychologicznych i społecznych.
Nawiązywania satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielania wsparcia
emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów.

Rekomendowane przez:
Wrocławskie Centrum Seniora
Uniwersytet Trzeciego Wieku UWr

Diagnozowania potrzeb i problemów seniorów oraz planowania działań pomocowych, a także podnoszących jakość życia osób starszych.
Współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych.
Organizowania czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym,
kulturalnym oraz edukacyjnym.
Korzystania ze wsparcia instytucji prawnych oraz społecznych w organizowaniu
pomocy seniorom oraz opiekunom osób starszych.

ZAPRASZAMY
NA ZAPISY:
Termin składania dokumentów:

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Domy seniora
Domy opieki
Kluby seniora
Domy pomocy społecznej

Ośrodki rehabilitacyjne
dla osób starszych
Domy spokojnej starości
Mobilny Asystent Seniora
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Termin rozpoczęcia studiów:
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