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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην
Κόινωνικη Εργαςια & Κόινωνικη Διόικηςη
ΚΟΠΟ
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Κοινωνικι Εργαςία και Κοινωνικι
Διοίκθςθ προςφζρει δφο κατευκφνςεισ:


Κλινικι Κοινωνικι Εργαςία με Οικογζνειεσ, Παιδιά και Εφιβουσ



Κοινοτικι Ανάπτυξθ και Κοινωνικι Διοίκθςθ

Είναι το πρϊτο αναγνωριςμζνο ελλθνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςτθν
Κοινωνικι Εργαςία ςε πανεπιςτθμιακό επίπεδο ςτθν Κφπρο. Στοχεφει ςτθν
αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με τθν εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ
αποφοίτων και επαγγελματιϊν ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Εργαςίασ και των
κοινωνικϊν επιςτθμϊν γενικότερα.
Με τθν υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ που προςφζρει ςτουσ αποφοίτουσ του,
παρζχει τθ δυνατότθτα ςε οργανιςμοφσ και φορείσ του δθμόςιου, ιδιωτικοφ και
εκελοντικοφ τομζα να ςυμπεριλάβουν ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τουσ εξειδικευμζνα
ςτελζχθ για τθν ενίςχυςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του
παραγόμενου ζργου. Σκοπόσ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ είναι, επίςθσ, να
προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερομζνουσ να εξελίξουν και βελτιϊςουν τισ
γνϊςεισ τουσ, κακϊσ και να εντρυφιςουν ςτθν εφαρμογι αυτϊν, μζςω τθσ
προβλεπόμενθσ υποχρεωτικισ πρακτικισ άςκθςθσ, ϊςτε να προωκιςουν τθν
επαγγελματικι, επιςτθμονικι και ερευνθτικι πτυχι ςε κζματα κλινικϊν εφαρμογϊν
ςτθν Κοινωνικι Εργαςία, προγραμμάτων κοινωνικισ πολιτικισ, κοινωνικισ
πρόνοιασ, φροντίδασ, δικτφωςθσ και ςυνεργαςιϊν.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το πρόγραμμα ζχει εγκρικεί από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ιδιωτικϊν
Πανεπιςτθμίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωριςμζνο από το Κυπριακό Συμβοφλιο
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το Πανεπιςτιμιο Frederick, με τισ εγκαταςτάςεισ και τισ ειδικζσ μονάδεσ που
διακζτει, είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει τθ διεξαγωγι μακθμάτων που απαιτοφν τθ
χριςθ ειδικϊν εργαςτθριακϊν μονάδων. Σε μερικά από τα μακιματα εξειδίκευςθσ,
χρθςιμοποιοφνται

βιωματικζσ

μζκοδοι

διδαςκαλίασ

ςε

αίκουςεσ

ειδικά

ςχεδιαςμζνεσ για αυτόν τον ςκοπό. Επιπλζον, δφο αίκουςεσ τθλεδιαςκζψεων, με
δυνατότθτα μονόδρομθσ επικοινωνίασ, χρθςιμοποιοφνται για τθν πραγματοποίθςθ
ςυνεντεφξεων και ςυναντιςεων ομάδων, τισ οποίεσ οι φοιτθτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να παρατθροφν και να αναλφουν. Για τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων
μακθμάτων οι ςυναντιςεισ γίνονται ςτισ αίκουςεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν του
Πανεπιςτθμίου, προςφζροντασ τισ πιο ςφγχρονεσ εκδόςεισ λογιςμικϊν για
ερευνθτικοφσ ςκοποφσ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του προγράμματοσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τθ
Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου, θ οποία διακζτει μεγάλο αρικμό βιβλίων που
καλφπτουν τα γνωςτικά αντικείμενα των προτεινόμενων μακθμάτων. Ακόμθ, θ
Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου παρζχει θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε διάφορα
επιςτθμονικά περιοδικά, κακϊσ και κάκε άλλο θλεκτρονικό και οπτικοακουςτικό
υλικό που είναι αναγκαίο για τθν υποςτιριξθ τθσ μεταπτυχιακισ ζρευνασ.
Τζλοσ, το Τμιμα Κοινωνικισ Εργαςίασ, μζςα από τθ δεκάχρονθ λειτουργία του, ζχει
αναπτφξει και διατθριςει πολφχρονθ ςυνεργαςία με πολλοφσ φορείσ, οργανϊςεισ,
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και προγράμματα ςε Παγκφπρια βάςθ, προκειμζνου να
εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν του.
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ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΤΕ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ & ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να είναι ικανοί να:


Εφαρμόηουν το απαραίτθτο κεωρθτικό υπόβακρο και τισ γνϊςεισ ςχετικά με
το περιεχόμενο τθσ κλινικισ κοινωνικισ εργαςίασ με οικογζνειεσ, παιδιά και
εφιβουσ, κακϊσ και τθσ κοινοτικισ ανάπτυξθσ και διοίκθςθσ.



Χρθςιμοποιοφν και χειριςτοφν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ και τεχνικζσ
παρζμβαςθσ με άτομα, οικογζνειεσ και ομάδεσ.



Χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ, ανάλυςθσ πλθροφοριϊν και
διεξαγωγισ ζρευνασ.



Σκζφτονται κριτικά και προχωροφν ςε ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των
ςφγχρονων αναγκϊν - προβλθμάτων του τομζα κοινωνικισ πρόνοιασ και
άλλων προγραμμάτων που αφοροφν ευάλωτεσ ομάδεσ.



Επεξεργάηονται ςχζδια δράςθσ και διαχειρίηονται τθν υλοποίθςθ αυτϊν
ςτθν αντιμετϊπιςθ διαπιςτωμζνων αναγκϊν – προβλθμάτων.



Χρθςιμοποιοφν πρακτικζσ παρζμβαςθσ και τουσ τρόπουσ εφαρμογισ τουσ
ςτθν κλινικι κατεφκυνςθ ι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κοινοτικισ ανάπτυξθσ.



Επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ και των δφο κατευκφνςεων ςτο
πλαίςιο μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςπάκειασ χάραξθσ πολιτικισ και λιψθσ
αποφάςεων ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο.



Χρθςιμοποιοφν εξειδικευμζνθ εμπειρία που προςφζρεται από τθν πρακτικι
άςκθςθ και τθν εμπλοκι τουσ ςτθ διεξαγωγι ζρευνασ.



Αξιολογοφν τα οφζλθ τθσ ςυμμετοχικισ δράςθσ και τθν εργαςία ςε
διεπιςτθμονικι ομάδα επαγγελματιϊν.



Εντοπίηουν τθ ςθμαςία τθσ εμπλοκισ του ςτενοφ και ευρφτερου κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ ςτθ δθμιουργία, κακϊσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ.



Αξιολογοφν τθ ςθμαςία δικτφων ςυνεργαςίασ με φορείσ και προγράμματα
από άλλεσ χϊρεσ.
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Χρθςιμοποιοφν τθν τεχνογνωςία και τισ καλζσ πρακτικζσ με τρόπο που να
ςυνάδει με τισ ανάγκεσ του τόπου και χϊρου εργαςίασ.

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ
αποςκοπεί να ςυμβάλει ενεργά ςτθν κατεφκυνςθ τθσ επιςτθμονικισ και
επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ, προςφζροντασ τθ δυνατότθτα ςτα ενδιαφερόμενα
άτομα να αποκτιςουν περαιτζρω γνϊςεισ και να αναπτφξουν υψθλζσ
επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. Οι απόφοιτοι του προγράμματοσ μποροφν να
εργαςτοφν ςε μια ςειρά από φορείσ και οργανιςμοφσ, όπωσ είναι οι Υπθρεςίεσ
Κοινωνικισ Ευθμερίασ, ςε προγράμματα και υπθρεςίεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
κακϊσ και ςε διάφορα Ιδρφματα και φορείσ του κρατικοφ, ιδιωτικοφ και
εκελοντικοφ τομζα που παρζχουν κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςε διάφορεσ κοινωνικζσ
ομάδεσ για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ ψυχοκοινωνικϊν προβλθμάτων.
Συγχρόνωσ, κακίςτανται ικανοί να διεκδικιςουν διοικθτικι κζςθ με προοπτικζσ
ανζλιξθσ. Επίςθσ, μποροφν να ςυνεχίςουν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ διδακτορικοφ
επιπζδου.

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
Το Πρόγραμμα απευκφνεται ςε αποφοίτουσ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων,
οι οποίοι προζρχονται από τον χϊρο τθσ Κοινωνικισ Εργαςίασ και των Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ κατεφκυνςθ τθσ Κλινικισ Κοινωνικισ Εργαςίασ με
Οικογζνειεσ, Παιδιά και Εφιβουσ απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ των Τμθμάτων
Κοινωνικισ Εργαςίασ, ενϊ θ κατεφκυνςθ τθσ Κοινοτικισ Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ
Διοίκθςθσ απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ των Τμθμάτων Κοινωνικισ Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και, γενικά, Τμθμάτων Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν. Σε λίγεσ περιπτϊςεισ, μποροφν να γίνουν δεκτοί πτυχιοφχοι και άλλων
Τμθμάτων (π.χ. άτομα με αξιόλογθ εμπειρία και ςθμαντικό ζργο ςτον τομζα τθσ
Συμβουλευτικισ, κ.ά.).
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