
Nazwa studiów 
podyplomowych 

PODYPLOMOWE  STUDIA „ORGANIZOWANIE PRACY Z SENIORAM I” 

Postgraduate Studies “Organizing work with seniors”  

Jednostka 
prowadz ąca studia 
podyplomowe  

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych 

prof. dr hab. Anna Kwak 
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (jednocześnie koordynator) 
email: m.rosochacka-gmitrzak@uw.edu.pl  

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu 

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 103/104, I piętro 
tel. 0 22 55 20 176 
mail: isns-z@isns.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu poniedziałek – środa 11.00-14.00, czwartek 15.00-18.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwo ść 
zjazdów 

tryb zaoczny, zjazdy weekendowe 

Koszt za cało ść 
studiów 
podyplomowych 

2 100 PLN za semestr/ 4 200 PLN za rok studiów 
(możliwość rozłożenia płatności na raty) 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy 
Strukturalnych 

nie dotyczy 

Program studiów 
(wiod ące przedmioty 
oraz nazwiska 
wykładowców) 

Program studiów obejmuje ok. 200 godzin (łącznie 60 punktów ECTS) 
i podzielony jest na 4 moduły tematyczne:  
1. Stosowane nauki społeczne wobec staro ści  (wiodące przedmioty: 
Psychologiczne aspekty starzenia się, Socjologiczne aspekty starzenia się, 
Kulturowe aspekty starzenia się, Polityka społeczna wobec starości) 
2. Wyzwania starzej ącego si ę społecze ństwa  (wiodące przedmioty: 
Społeczne konsekwencje globalnego starzenia się, Przygotowanie do starości 
a przejście na emeryturę, Produktywne starzenie się w kontekście ról płatnych 
i niepłatnych, Jakość życia a dobrostan, zdrowie i opieka zdrowotna, 
Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych) 
3. Wspieranie partycypacji społecznej seniorów  (wiodące przedmioty: 
Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów: ageizm i stereotypy w sferze 
prywatnej i publicznej, Inteligencja generacyjna, Technologie dla seniorów, 
Seminarium dyplomowe) 
4. Zajęcia warsztatowe  (wiodące przedmioty: Niwelowanie napięć 
międzypokoleniowych, Wsparcie i animacja zasobów senioralnych w Polsce, 
Wsparcie i animacja zasobów senioralnych na świecie, Wsparcie opieki 
nieformalnej w sytuacji stresu i wypalenia, „Seniorzy w (fajnej) akcji” - 
w poszukiwaniu inspiracji dla działań animacyjnych, Diagnoza zasobów 
rodzinnych, lokalnych i instytucjonalnych). 
Wśród wykładowców s ą: prof. dr hab. Anna Kwak, 
prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik, dr Mariola Bieńko, dr Mariola Racław, 
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, dr Tomasz Sobierajski, dr Bogna 
Szymkiewicz, dr Ewa Wideł oraz specjaliści i praktycy z instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń senioralnych oraz działających na rzecz seniorów. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów 

Przedmioty wiodące kończą się zaliczeniem, które ustalane jest każdorazowo 
przez Prowadzących poszczególne przedmioty i warsztaty (w ramach 4 
modułów), odbywa się na podstawie indywidualnego i/lub grupowego 



wykonania zadań, prac, prezentacji i projektów oraz aktywnego udziału w 
zajęciach (dyskusji, pracy w grupach). 
Do uzyskania świadectwa ukończenia Studiów i Certyfikatu specjalisty 
niezbędne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w ramach modułów przy 
min. 80% obecności i w konsekwencji uzyskanie 60 punktów ECTS oraz 
przygotowanie i prezentacja grupowo opracowanego projektu - prezentacji 
dyplomowej związanej z programem studiów, w obrębie wybranego przez 
Słuchaczy obszaru tematycznego. 
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i 
certyfikatu  jest uzyskanie 60 punktów ECTS oraz obrona pracy dyplomowej: 
prezentacja grupowo opracowanej propozycji (zamysłu) projektu związanego 
z tematyką Studiów. 

Charakterystyka 
studiów i ich cel 

Pomysł powołania Studiów wywodzi się z rosnącego zainteresowania 
obecnym i przyszłym wkładem, jaki osoby starsze mogą wnieść we wdrażanie 
idei społeczeństwa dla wszystkich pokoleń. Celem studiów jest dostarczenie 
wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wspierania zasobów 
seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym.  

Program Studiów ł ączy interdyscyplinarn ą wiedz ę teoretyczn ą dotyczącą 
starzenia się i starości m.in. z obszaru socjologii, psychologii, kultury i polityki 
społecznej z prezentacj ą praktycznych do świadcze ń i dobrych praktyk  
pracy z seniorami w Polsce i zagranicą.  

Studia odpowiadają na nowe wyzwania rynku pracy związane ze starzeniem 
się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie na pracowników 
przygotowanych do pracy z seniorami i korzystających z narzędzi zarządzania 
wiekiem. Wzrost populacji osób starszych prowadzić będzie do rozwoju 
specjalistycznych usług i produktów adresowanych do  osób starszych  – 
m.in. w obszarze edukacji, kultury, technologii, turystyki, usług medycznych, 
pomocy społecznej i in. Proces ten sprzyjać będzie także rozwojowi srebrnej 
gospodarki (silver economy) i tym samym kreowaniu nowych miejsc pracy. 

Studia adresowane są do zarówno do osób, które mają już doświadczenie w 
pracy z seniorami, jak też do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w tym 
kierunku. Oferta zajęć adresowana jest m.in. do przedstawicieli samorządów, 
administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy 
społecznej, instytucji edukacyjnych a także animatorów kultury oraz do 
wszystkich osób zainteresowanych problematyką starzenia się i starości., 
poszukujących inspiracji, pomysłów i twórczego podejścia do organizowania 
pracy z seniorami. 

Celem Studiów  jest przekazanie wiedzy o zasobach seniorów w środowisku 
rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym oraz o skutecznych sposobach ich 
wspierania, jak i przedstawienie doświadczeń polskich i zagranicznych na tym 
polu. Ponadto, celem Studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy o 
obszarach działań i usług adresowanych dla seniorów, osób z nimi 
współpracujących i/lub ich opiekunów. Do zakładanych efektów nauczania 
należy przede wszystkim wyrobienie u Słuchaczy Studiów umiejętności 
efektywnego i skutecznego wspierania zasobów seniorów w różnych 
środowiskach. Pośrednim efektem ma być także wyczulenie Słuchaczy na 
problemy seniorów i ich rodzin oraz propagowanie korzyści płynących ze 
wspierania zasobów senioralnych. 

Sylwetka absolwenta 
(efekty kształcenia) 

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiej ętności , które 
potrafi wykorzystywać i rozwijać w pracy i życiu codziennym, przygotowując 
lub inicjując działania senioralne i międzypokoleniowe. Absolwent potrafi 
popularyzować zdobytą wiedzę i umiejętności oraz promować perspektywę 
senioralną i międzypokoleniową w swoim środowisku lokalnym. 
 

Rekrutacja 



Wszystkie wymagane 
dokumenty 

podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, kopia 
dowodu osobistego, kwestionariusz 

Termin składania 
dokumentów na zgłoszenia czekamy do 30 września 2015, decyduje kolejność zgłoszeń 

Termin rozpocz ęcia 
studiów październik 2015 r. 

Limit miejsc 50 

Sylwetka kandydata O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów 
wyższych (pierwszego i drugiego stopnia), chcący pogłębić swoje kwalifikacje 
w obszarze wspierania zasobów seniorów, praktycy dążący do zdobycia 
nowych kwalifikacji i osoby zajmujące się zawodowo pracą z seniorami w 
różnych środowiskach i sektorach; wszyscy zainteresowani problematyką 
senioralną, poszukujący inspiracji, pomysłów i twórczego podejścia do 
wspierania zasobów seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i 
instytucjonalnym. 

Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje  Współpraca organizacyjna z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ ę”  
http://www.isns.uw.edu.pl 

 


