Profil absolventa bakalárskeho
študijného programu sociálna práca

 Cieľom bakalárskeho študijného programu je poskytnúť
študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia
teoretické a praktické poznatky a znalosti, ktoré sú
založené na súčasnom stave poznania a vedy a umožniť im nadobudnutie
profesionálnych kompetencií na výkon ich budúceho povolania, resp. pri pokračovaní
v nadväzujúcom magisterskom vysokoškolskom štúdiu.
 Absolvent sociálnej práce bakalárskeho stupňa má základné znalosti z odboru
sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre
uskutočňovanie úloh sociálnej práce, je pripravený pracovať v širokej oblasti verejnej
i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – spoločnosť a disponuje znalosťami v
špeciálnych oblastiach nevyhnutnými pre sociálnu prácu. Absolvent má znalosť o
formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových
trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na súčasné sociálne problémy,
zároveň dokáže navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a
lokalizovať formy a metódy sociálnej práce.
 Absolvent sociálnej práce bakalárskeho stupňa je kompetentný pracovať ako: terénny
pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a
bezvládnymi a ostatnými odkázanými na cudziu pomoc, poradenský pracovník
základného poradenstva pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu, špecializovaný
pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti a pomoci, detské
domovy a výchovné zariadenia až po ústavy azylového typu, slúžiac jednotlivcom,
rodinám, skupinám i komunitám. Absolvent získa schopnosť pracovať v sociálnoprávnej oblasti, v organizovaní vzdelávania (nezamestnaných, bezdomovcov, v oblasti
rekvalifikácie a pod.) a taktiež sa vie ako člen podieľať na príprave sociálneho
výskumu, príp. projektového tímu, porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery
sociálnych problémov, organizovať si vlastné štúdium a ďalšie vzdelávanie, udržiavať
kontakt s najnovším vývojom v teórii a praxi sociálnej práce, sledovať legislatívne
zmeny v oblasti práce, rodiny a sociálnych vecí a aplikovať ich vo svojej práci.

Na základe získaných vedomostí a nadobudnutých zručností nachádza uplatnenie v
rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, spravodlivosti, vo väzenstve, v
probačnej a mediačnej službe, v podnikovej sfére, v oblasti verejnej správy a
aktivitách neštátnych subjektov. Bakalárske štúdium je prípravou na nadväzujúci
magisterský stupeň.

