Академія праці, соціальних відносин і туризму
ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації

Ліцензія АД № 034528

Запрошує отримати другу вищу освіту
(перепідготовка з присвоєнням кваліфікації)

за спеціальністю «Соціальна робота» (7.13010201)
Про Академію. Створена у 1993 році Академія – це сучасний вищий навчальний
заклад, провідний науково-методичний центр з питань соціальних технологій. Ми
пропонуємо повний курс освітніх послуг від надання вищої освіти до аспірантури.
На кафедрі соціальної роботи та практичної психології ми надаємо змогу отримати
диплом спеціаліста соціальної роботи тим особам, які вже мають вищу освіту і прагнуть
змінити сферу професійної діяльності.
Що дає навчання. Фахова підготовка за напрямом «соціальна робота» відповідає
вимогам до освіти державного службовця, працівника Територіального центру надання
соціальних послуг населенню, Центру зайнятості, Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, працівника недержавних організацій, що надають різноманітні соціальні
послуги, тощо та відкриває Вам перспективи кар’єрного росту, гарантує набуття
навичок експерта в галузі людських стосунків, здатність аналізувати соціальні та
психологічні проблеми на індивідуальному, колективному та державному рівнях,
досліджувати соціальні процеси.
В ситуації соціальної нестабільності професійні навички фахівця соціальної роботи
набувають надзвичайної актуальності.
Хто може навчатись. Перепідготовка з присвоєнням кваліфікації (друга вища освіта) –
це отримання нової спеціальність на основі будь-якої раніше здобутої вищої освіти. На
навчання приймаються особи, які вже мають документ державного зразка про вищу
освіту.
Цього року на навчання вперше запрошуються особи, які мають ваучер для
підтримання конкурентоспроможності осіб віком старше 45 років на ринку праці
(відповідно до постанови КМУ від 20.03.2013 р.), виданий центром зайнятості.
Умови вступу та навчання.
Вступні випробування – співбесіда з дисципліни «Психологія».
Форма навчання: заочна.
Термін навчання: 2 роки.
Періодичність сесій: тричі на рік тривалістю 7, 21 та 14 днів.
Вартість навчання: 7000 грн. на рік (за ваучером центру зайнятості – 12 180 грн. за два
роки)
Прийом документів – до 2 листопада.
До Ваших послуг: забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами у
електронному вигляді, сучасна бібліотека, гуртожиток на території Академії,
можливість внесення змін до варіативної частини навчального плану відповідно
до запиту групи.
Ми знаходимося за адресою: м. Київ, Велика Окружна дорога, 3, поблизу від станції
метро «Теремки».
Більше інформації на нашому сайті http://www.socosvita.kiev.ua
та у приймальній комісії за телефоном: (044) 526-06-64

