Wymagane od kandydata dokumenty
• Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu
rekrutacyjnego
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
(oryginał do wglądu)

Profilaktyka
przemocy seksualnej
wobec
dzieci i młodzieży

• Kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty
rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)
• Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
• 2 fotografie, kolorowe, zgodne z wymaganiami
stosowanymi do dowodu osobistego (opisane na
odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL)

Kontakt i informacje
• Kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty
semestralnej za pierwszy semestr studiów

Terminy zajęć
Wybrane terminy w piątki od godz. 16:00 do 20:00

Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Sekretariat studiów
podyplomowych (p. 106)
tel. 0 123 999 550

oraz w soboty od godz. 8:00 do 20:00.

Opłata za studia
Opłata za semestr: 1 200 zł
Opłata za studia (całość - 3 semestry): 3 600 zł

e-mail:
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl
www: ignatianum.edu.pl
Centrum Ochrony Dziecka
biurocod@ignatianum.edu.pl
cod.ignatianum.edu.pl
tel. 0 123 999 667

Studia podyplomowe

Studia doskonalące

Przedmioty - I semestr

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich
pracujących jako:

1. Psychologia rozwojowa okresu dzieciństwa
i adolescencji

• Dyrektorzy różnego typu placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych;
• Wychowawcy placówek opiekuńczo –
wychowawczych i resocjalizacyjnych;

2. Podstawy seksuologii
3. Teoretyczne podstawy przemocy seksualnej;
4. Dysfunkcje i zagrożenia wychowawcze
w rodzinie

• Katecheci;

5. Psychopatologia dzieci i młodzieży

• Psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dziećmi

6. Trening komunikacji interpersonalnej

i młodzieżą;
• Pracownicy socjalni.

7. Prawne podstawy ochrony dziecka i zapobiegania
seksualnemu wykorzystaniu dzieci i młodzieży

Przedmioty - II semestr
8. Rozpoznanie przemocy wobec dziecka
9. Superwizja w pracy wychowawczej
10. Projektowanie strategii pomocowych
11. Czynniki ryzyka przemocy seksualnej
w instytucjach oświatowych
12. Podstawy interwencji wobec przemocy
seksualnej
13. Projektowanie programów profilaktycznych
z zakresu przemocy seksualnej
14. Duszpasterskie wsparcie osób dotkniętych
przemocą seksualną

Absolwenci studiów
• Uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczące

Przedmioty - III semestr

rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej
przeciwdziałania.
• Będą posiadać wiedzę i umiejętności projektowania
działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży

15. Przemoc rówieśnicza
16. Pomoc instytucjonalna ofiarom przemocy
seksualnej

zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają

17. Wybrane zagadnienia z zakresu poradnictwa

programy profilaktyczne obejmujące tę tematykę.

18. Wybrane elementy pracy terapeutycznej

• Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencje

z osobami dotkniętymi przemocą seksualną

dotyczące zasad, procedur i dobrych praktyk

19. Bezpieczeństwo w sieci

interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych

20. Praca z rodziną dziecka dotkniętego przemocą

stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą
seksualną.
• Poznają zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą
zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz
ich rodzinami.

seksualną
21. Edukacja dziecka do obrony swoich granic
22. Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży

