
KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
WYDZIAŁ: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
 
INSTYTUT: Katedra Pedagogiki Społecznej 
 
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Aktywizacja społeczna seniorów 
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X) 

dodatkowa specjalność   X                  doskonalące    
 
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika)  pedagogiczna 
CZAS TRWANIA:   2 semestry 
OPŁATA ZA SEMESTR:     1500 zł 
OPŁATA REKRUTACYJNA:     85 zł 
 
REKRUTACJA: 

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 20 osób. Studia 

zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 20 osób. 

Wymagania wstępne - ukończone studia zawodowe lub magisterskie (licencjat lub magister). 

Preferowane kierunki humanistyczne, społeczne lub medyczne.  

Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję 

o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów 

podyplomowych (za zgodą Dziekana), na podstawie wyników postępowania 

kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Komisja kończy pracę 

w dniu 1.10.2016r. Decyzja o przyjęciu na studia przesyłana jest kandydatowi w formie 

pisemnej. Kandydat od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może się odwołać 

do Rektora UZ za pośrednictwem Dziekana (Prodziekana ds. studenckich) lub Kierownika 

studiów podyplomowych (Regulamin Studiów Podyplomowych, Załącznik do uchwały nr 472 

Senatu UZ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów 

podyplomowych). 

WYMAGANE DOKUMENTY:   
• podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji  

elektronicznej na stronie:   www.uz.zgora.pl);  
•  2 zdjęcia;  
• odpis dyplomu ukończenia studiów;  
• zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia; 
•  kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł. 

 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 września 2016 r.  
 
DOKUMENTY PRZYJMUJE: sekretariat Dziekana WPPiS, Al. Wojska Polskiego 69, 
pok.126, 65-762 Zielona Góra, Tel.: 68 328 32 36 

http://www.uz.zgora.pl/


 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: 

Celem kształcenia jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy o obszarach działań i usługach  

adresowanych do seniorów i i/lub ich opiekunów, a także zasobach seniorów w środowisku 

rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym oraz o skutecznych sposobach ich wspierania. Do 

zakładanych efektów nauczania należy przede wszystkim wyrobienie u słuchaczy studiów 

umiejętności efektywnego i skutecznego organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć 

ukierunkowanych na poprawę jakości życia seniorów, kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec ludzi starszych, jak i przeciwdziałanie  stereotypom i nadużyciom utrudniającym ich 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Absolwenci Studiów Podyplomowych Aktywizacja 

Społeczna Seniorów będą mieli podstawowe przygotowanie do pełnienia m.in. funkcji lidera 

w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych działających przy 

różnych instytucjach pomocy i polityki społecznej, menadżera projektów na rzecz osób 

starszych realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne, animatora aktywności 

seniorów  w instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją (kluby seniora, domy 

kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku), organizatora wolontariatu na rzecz seniorów.  

 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Elżbieta Lipowicz 
 
 
 
Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php   

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php
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