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Familiologia

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
asystent rodziny;
proﬁlaktyka społeczna

Nauczysz się:
czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii,
pedagogiki i socjologii,
jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w podstawowym
funkcjonowaniu bądź przeżywają różnego rodzaju trudności,
jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz
z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore
i w podeszłym wieku,
jak podejmować działania proﬁlaktyczne wobec takich problemów,
jak uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie
społeczne czy przestępczość.

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny

Nasi absolwenci pracują w:
instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie
jednostek i całych rodzin,
instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie,
w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
ośrodkach pomocy rodzinie,
poradniach małżeńskich i rodzinnych,
ośrodkach pomocy społecznej,
placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
instytucjach proﬁlaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie

studia drugiego stopnia
specjalności:
poradnictwo psychospołeczne,
rodzinne i mediacje
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Teologia

studia jednolite magisterskie

poziom: studia jednolite magisterskie
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
komunikacja interpersonalna
i społeczna;
nauczycielska

Nauczysz się:
wielu ciekawych kwestii z zakresu ﬁlozoﬁi i historii Kościoła,
czytać i rozumieć Pismo Święte,
rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary,
kompetentnie dyskutować o Bogu i Kościele,
prowadzić katechezę w szkole (specjalność nauczycielska),
pomagać innym i sobie w komunikacji oraz relacjach interpersonalnych.

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny

Nasi absolwenci pracują jako:
osoby pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła
rzymskokatolickiego (świeccy i duchowni),
nauczyciele religii w szkołach,
wychowawcy w placówkach i instytucjach oświatowo-kulturalnych,
specjaliści w różnego rodzaju ﬁrmach, gdzie pracodawca ceni sobie
odniesienie do wartości chrześcijańskich,
liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.
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