
ZARZĄDZANIE OPIEKĄ SENIORALNĄ   2 semestry 

 

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie opieką senioralną ukierunkowane zostały na zagadnienia 
związane z profesjonalnym planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych i profilaktycznych, nieodzownych 
w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi jak i niepełnosprawnymi. 
Absolwenci posiadają niezbędne kompetencje w zakresie działań opiekuna osoby starszej, dotyczących potrzeb 
zdrowotnych, psychicznych, społecznych, kulturalnych. Są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje 
konieczne do diagnozowania warunków i potrzeb życia osób starszych, pielęgnacji osób starszych, 
rozpoznawania ich stanu zdrowia i udzielania pierwszej pomocy, organizowania i planowania pracy w środowisku 
ludzi starszych oraz administrowania i zarządzania systemem pomocy osobom starszym. Absolwenci posiadają 
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu opiekunki/opiekuna osób starszych. Uzyskują 
kwalifikacje do pracy m.in. w: ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych, domach pomocy społecznej, 
środowisku domowym, domach spokojnej starości, klubach seniora, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących 
się działalnością na rzecz osób starszych.  

 

PLAN STUDIÓW 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

Godziny zajęć punkty 
ECTS 

Razem 
w tym 

w. ćw/war. 
 

1 Podstawy prawne ochrony zdrowia osób starszych 10 10  - 1 

2 Podstawy gerontologii i andragogiki 10  - 10 1 

3 Problemy ludzi starszych i ich diagnostyka 15  - 15 3 

4 Zagadnienia etyczne  w opiece nad osobami starszymi 10  - 10 2 

5 Edukacja zdrowotna w opiece nad seniorami   20 10 10 4 

6 Opieka nad osobami starszymi z aspektami pielęgnacyjnymi 15  - 15 2 

7 Podstawy opieki hospicyjno-paliatywnej 10  - 10 2 

8 Opieka domowa i opieka specjalistyczna 15  - 15 2 

9 Fizjoprofilaktyka i motoryka zdrowotna u osób starszych 20 5 15 2 

10 Seminarium 15  - 15 4 

11 
Zarządzanie i administrowanie systemem pomocy osobom 
starszym 

20 - 20 2 

12 Poradnictwo i wsparcie osób starszych 10 - 10 1 

łącznie 170 25 145 26 

13 Praktyka 40 4 

Liczba godzin, punkty ECTS  210 30 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY   

 podanie o przyjęcie na studia 
 kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia - oryginał do wglądu 
 dowód osobisty - do wglądu 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia  

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł  

Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1189 0025 0161 5620 0003 
 

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 
WSIiE TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, pokój 104; tel. 89 534 71 53 wew.33, kom. 519 062 013 
   

WYSOKOŚĆ CZESNEGO w zł /możliwość opłaty w ratach/ 

 

CENA PODSTAWOWA 
CENA DLA ABSOLWENTA 

WSIiE TWP 

3200 2800 

 

 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 
Wydział Nauk Społecznych, 10-283 Olsztyn ul. Jagiellońska 59 
 
STUDIA PODYPLOMOWE 
 

 
 


