Profil absolventa študijného programu sociálna práca – 2. stupeň (magisterský)

Všeobecná charakteristika profilu absolventa:
Absolvent magisterského štúdia odboru sociálna práca je pripravený samostatne:
-

posudzovať a diagnostikovať problémy klienta
zabezpečovať a poskytovať pomoc klientovi v hmotnej núdzi
zabezpečovať a poskytovať pomoc klientovi v sociálnej núdzi
zabezpečovať a poskytovať pomoc klientovi po výkone trestu odňatia slobody
zabezpečovať a poskytovať pomoc členom etnických minorít
zabezpečovať a poskytovať pomoc klientovi pri strate zamestnania
zabezpečovať a poskytovať pomoc občanom vyššieho veku
presadzovať a ochraňovať práva klientov
vykonávať činnosti spojené s plánovaním zabezpečovaním a kontrolou poskytovaných
foriem pomoci

Výstupné štandardy vedomostí absolventa
Pre kvalifikované vykonávanie odborných činností absolvent musí mať široký
odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním. Byť dostatočne
adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný transformovať získané
vedomosti a schopnosti do profesionálnych postojov a činností. Schopný pracovať samostatne
aj v multidisciplinárnom tíme. Sústavne sa vzdelávať, cieľavedome, rozhodne konať v súlade
s právnymi predpismi.
• Po úspešnom zvládnutí magisterského štúdia disponuje teoreticko – praktickým
potencionálom v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a praxe. Pozná a ovláda
pedagogické princípy. Pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia,
nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v rámci sociálneho výskumu.

Výstupné štandardy zručností absolventa
• Absolvent magisterského stupňa samostatne poskytuje a riadi sociálnu starostlivosť na
všetkých úrovniach. Manažuje prácu na úseku sociálnej práce na všetkých úrovniach.
Plánuje, organizuje a participuje na projektoch týkajúcich sociálnej práce. Pracuje
samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania
sociálnej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu.
Výstupné štandardy kvality osobnosti
Absolvent tohto študijného odboru by mal pre úspešné absolvovanie štúdia spĺňať
výstupné štandardy kvality osobnosti, ktoré sú dôležitým znakom kvality odborníka.
Charakteristickým znakom osobnosti absolventa je jeho morálno-etický a holistický prístup
vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu. Absolvent má byť schopný pochopiť

klienta v najnáročnejších životných situáciách a pomáhať mu riešiť jeho problémy, prejaviť
mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu. Absolvent má brať ohľad na osobnosť
človeka, jeho spôsob vnímania zdravia, stavu choroby a postihnutia, jeho prežívanie
a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu a získať ho pre spoluprácu.
K najdôležitejším žiaducim črtám osobnosti absolventa na oboch úrovniach štúdia
patria tieto schopnosti:
• samostatne a kreatívne myslieť,
• racionálne rozhodovať a pohotovo reagovať,
• flexibilne vykonávať zmeny a byť zodpovedný,
• cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať,
• empatie a asertivity,
• aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi,
• tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy,
• riadiť tím a pracovať v multidisciplinárnom tíme,
• schopnosť manažovať sociálne služby,
• schopnosť participovať na manažovaní financií,
• schopnosť manažovať ľudské zdroje,
• schopnosť efektívneho manažmentu informácií,
• získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,
• byť schopný prezentovať výsledky práce na odborných podujatiach,
• rozvíjať vlastnú osobnosť, vzdelávať sa a byť schopný vzdelávať iných,
• zaujímať sa o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, účasťou na odborných
podujatiach a podieľať sa na profesionálnom rozvoji tvorivou činnosťou.
Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa v praxi
Absolvent – magister - študijného odboru sa uplatní ako platný člen interdisciplinárnych
tímov, uplatní sa najmä v:
-

oblasti terénnej sociálnej práce
miestnej štátnej správe a samospráve
organizáciách poskytujúcich sociálne služby
verejno-právnych inštitúciách so zameraním na sociálnu oblasť
uplatní sa ako manažér sociálnych služieb
uplatní sa v riadiacich a kontrolných inštitúciách
môže sa aktívne podieľať na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy
môže pracovať na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce

Absolvent študijného odboru sociálna práca získa diplom o ukončení 2-ročného,
magisterského štúdia v odbore Sociálna práca a tým odbornú spôsobilosť na výkon povolania
sociálny pracovník.
Udeľuje sa mu akademický titul: magister – Mgr., a získa úplné druhostupňové
vysokoškolské vzdelanie.

