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1. Cel studiów 

Studia podyplomowe „Animator życia seniora” są 

odpowiedzią środowiska akademickiego na 

problem starzejącego się społeczeństwa. Celem 

studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z 

osobami starszymi oraz pogłębienie i uaktualnienie 

wiedzy z zakresu form i metod pracy z seniorami, 

aktywizowania poznawczego, społecznego, 

kulturalnego, edukacyjnego i zdrowotnego seniorów. Dodatkowo studenci 

zdobędą umiejętności wykorzystania IT w pracy z osobą starszą. Podczas studiów 

studenci zdobędą niezbędną wiedzę zarówno teoretyczna jak i praktyczną z 

zakresu pracy z seniorem. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość 

praktycznego przygotowania do pracy z seniorem podczas praktyk 

realizowanych w Pracowni wsparcia dzieci, młodzieży i seniorów działającej przy 

Instytucie Pracy Socjalnej, objętej patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. 

 

Studia zostały objęte patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Władysława Kosiniaka – Kamysza  

2. Kto może być uczestnikiem studiów? 

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich 

każdego kierunku. 

3. Jak długo trwają studia? 

Studia trwają 2 semestry podczas, których zaplanowanych jest 300 godzin zajęć 

dydaktycznych oraz 20 godzin praktyk w Pracowni wsparcia dzieci, młodzieży                      

i seniorów działającej przy Instytucie Pracy Socjalnej 
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4. Przedmioty realizowane podczas studiów 
W trakcie studiów studenci pogłębią wiedzę z następujących przedmiotów:  

 Gerontologia społeczna  

 Podstawy geriatrii  

 Polityka społeczna na rzecz osób starszych 

 Prawne aspekty pracy z osobami starszymi  

 Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia seniorów 

 Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 

 Psychologia starzenia się, problemów i potrzeb osób starszych 

 Metodyka animacji życia seniora  

 Diagnozowanie i ewaluacja potrzeb osób 

         starszych 

 Trening pamięci  

 Profilaktyka demencji z wykorzystaniem gier 

          planszowych i multimedialnych 

 Aktywizacja społeczna i kulturowa seniorów 

 Profilaktyka adaptacji do starości  

 Formy wsparcia w kryzysach rozwojowych osób starszych multimedialne w 

życiu seniorów 

 Poradnictwo prawne i socjalne dla osób 

starszych 

 Pozyskiwanie środków finansowych z 

funduszy unijnych na działania na rzecz 

osób starszych 

 Marketing społeczny na rzecz seniorów 

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej w ramach której przygotowywany 

jest projekt socjalny skierowany do seniorów. 
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5. Wymagane dokumenty 
Wymagane dokumenty: 

 Podanie 

 Kwestionariusz osobowy 

 Jedna fotografia 

 Odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia 

6.  Miejsce składania dokumentów 
Instytut Pracy Socjalnej 

os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat) 

31-922 Kraków  

tel.+48 12 662 79 50 

e-mail: ipsoc@up.krakow.pl 

www.ipsoc.up.krakow.pl   

7. Wysokość opłat 
1500 zł. / semestr 

8. Kontakt z kierownikiem studiów 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem 

studiów: 

Dr Katarzyna Jagielska 

e-mail: jagielska@up.krakow.pl 

Serdecznie zapraszamy! 

http://www.ipsoc.up.krakow.pl/
mailto:jagielska@up.krakow.pl

