SOCIALNA GERONTOLOGIJA
Doktoranti bodo v okviru podiplomskega (doktorskega) študijskega programa Socialne
gerontologije pridobili naslednje splošne kompetence:
• sposobnost identificiranja danega raziskovalnega problema, sposobnost raziskave o tem
problemu, podkrepljen z kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami, sinteza ugotovitev
ter konceptualizacija možnih rešitev na doktrinarni ravni;
• sposobnost koherentnega obvladovanja temeljnega znanja;
• zmožnost povezovanja znanja interdisciplinarnih strokovnih področij;
• sposobnost timskega in projektnega dela;
• usposobljenost za predstavljanje raziskovalnih dognanj in
• sposobnost uveljavljanja kreativnih pristopov v svojem okolju;
• modeliranje organizacijskih modelov na področju socialne gerontologije.
Doktoranti bodo v okviru doktorskega študijskega programa Socialna gerontologija pridobili
naslednje predmetno-specifične kompetence:
• Sposobnost prepoznave gerontološke problematike v družbenem in kulturnem okolju;
• Sposobnost prepoznave vloge in položaja starostnika v procesu medsebojne interakcije;
• Sposobnost internalizacije temeljnih gradnikov kakovosti storitev;
• Sposobnost kompetentnega odziva za modeliranje terapevtskih in svetovalnih posegov;
• Sposobnost oblikovanja zdrave prehrane z upoštevanjem dietetskih načel;
• Sposobnost prepoznave potrebe po socialnodelavskih pristopih k posameznim
segmentom znotraj populacije (nepokretni, invalidni, mlajši in starejši upokojenci);
• Sposobnost priprave poslovnega in strateškega načrta za zagotovitev varne starosti;
• Sposobnost etičnega reagiranja ob različnostih v populaciji;
• Sposobnost spoznati strukturiranje, funkcioniranje in procesiranje storitev in specifiko
storitvene dejavnosti;
• Poznavanje teorij s področja paliativne oskrbe;
• Poznavanje osnov ekonomske zakonitosti obvladovanja različnih entitet, ki delajo s
starimi in njihovega konkurenčnega okolja.
• Kompetence na področju obvladovanja dinamične organizacije;
• Kompetence za sestavo dinamičnega procesa zaposlitve v prostem času, življenja in skrbi
za starega človeka;
• Kompetence prepoznavanja trendov v globalnem sistemu;
• Znanje za obvladovanje procesov v starosti in bolezenskih stanjih ter ustrezen pristop k
oblikovanju storitev za pomoč;
• Usposobljeni so za prepoznavanje novih tehnologij paradigem in filozofij pri
obravnavanju kompleksnosti konceptov dela s starimi in razumevanje ključnih dejavnikov
za razvoj storitev na področju skrbi za stare;
• Sposobni so oblikovati nove storitve na področju skrbi za stare;
• Zmožni so vzpostavljati družbeno odgovorno delovanje na osnovi etičnih pravil in
pričakovanj družbe;
• Pridobijo kompetence za svetovanje in raziskovanje na vseh področjih skrbi za stare;
• Sposobnost izdelave »cost benefit« analize posameznih socialnih intervencij;

•

Sposobnost tvorjenja inovativnih rešitev za delovanje na področju gerontoloških študij in
dejavnosti za populacijo starih.

