Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Teória a základy sociálnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Vypracovanie samostatnej práce zameranej na interdisciplinárny charakter odboru alebo
vedeckú terminológiu. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového
hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja základné vedomosti o sociálnej práci ako profesii, odbore vzdelania a vedenej disciplíne.
Porozumejú jej interdisciplinárnemu charakteru, základnej terminológii a úzkemu prepojeniu medzi teóriou
a praxou.
Stručná osnova predmetu:
 Sociálna práca ako profesia – medzinárodné a národné definovania, vymedzenie.
 Sociálna práca ako odbor vzdelania.
 Sociálni pracovníci – kvalifikačné a osobnostné predpoklady, profesionálne roly, úlohy a kompetencie.
 Sociálni klienti – definovanie, klasifikácia.
 Sociálne prostredie ako cieľová oblasť sociálnej práce, sociálna fungovanie, sociálna opora, sociálna
podpora, sociálna sieť.
 Sociálna práca ako vedná disciplína; paradigmy sociálnej práce.
 Teória sociálnej práce.
 Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká.
 Vedecká pojmológia sociálnej práce.
 Interdisciplinárny charakter sociálnej práce – jej konvergencia a divergencia so sociálnou politikou,
sociológiou, pedagogickými a psychologickými disciplínami, zdravotníckymi vedami, právnymi vedami
a charitatívnou prácou.
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