Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia, obowiązujący od X. 2018 r.
Plan studiów - studia II stopnia stacjonarne
Rok studiów: I
Semestr 1
Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin
W

K

S

Ć

15

L

Wr

Pr

Razem liczba godzin

Punkty
ECTS

Metoda weryfikacji
efektów przypisanych
do przedmiotu

30

3

Egzamin pisemny wraz
aktywnością podczas
ćwiczeń związaną z
krytyczną analizą
tekstów źródłowych i
komparatystyki ujęć i
kierunków
Egzamin pisemny oraz
przygotowanie eseju

Historia filozofii****

15

Historia instytucji
wychowawczych i
penitencjarnych
Profilaktyka społeczna

30

30

2

30

30

3

Teoria kary

30

30

60

5

Metodologia badań
społecznych

30

30

60

5

Egzamin pisemny oraz
projekt
Egzamin ustny, dwa
kolokwia
Egzamin ustny, projekt
badawczy.
Przygotowanie
indywidualnych
referatów, mini-

Wskazanie zajęć
praktycznych dla profilu
praktycznego literka „P”/
wskazanie zajęć
przygotowujących do badań
dla profilu
ogólnoakademickiego
literka „B”

B
B

Zarządzanie i
komunikacja społeczna
MODUŁ 1*

15

Moduł Przedmioty
fakultatywne ***

Seminarium
magisterskie wraz z
pracą magisterską***

15

30

3

15

15

2

30

30

3

30

4

30

projektów, projektów
badawczych, będących
wynikiem pracy w
grupach,
prezentowanych i
omawianych następnie
krytycznie w trakcie
ćwiczeń.
Test i projekt
Projekt badawczy i praca
roczna (case study, desk
research)
Prezentacja
przygotowana w
zespole, będąca analizą
studium przypadku lub
wybranego
zagadnienia/problemu,
praca roczna, udział w
panelach dyskusyjnych
Praca roczna, związana z
realizacją badań
własnych, esej

B

B

B

* Moduł 1 – przedmioty podlegające wyborowi studenta (Techniki i narzędzia badawcze w naukach społecznych; Badania jakościowe w naukach społecznych)
*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta
**** - przedmiot należący do obszaru nauk humanistycznych (3 ECTSy)

Łączna liczba punktów ECTS 30
(w semestrze)
Semestr 2
Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -

Punkty

Metoda weryfikacji

Wskazanie zajęć

W

Resocjalizacja i
reintegracja społeczna

K

30

Metody analizy
statystycznej SPSS

S

Ć

L

30

30

Wr

Pr

liczba godzin

ECTS

efektów przypisanych
do przedmiotu

60

5

30

3

30

3

30

3

Egzamin ustny, praca
roczna, aktywność na
zajęciach
Projekt badawczy (desk
research), bieżącą
weryfikacja osiąganych
postępów oraz
zdobywanych
umiejętności
Egzamin ustny, projekt
badawczy (desk
research)
Test, referat (case study)

Dynamika zmian
społeczeństwa
polskiego
Krajowe i europejskie
prawo socjalne
Teorie wychowania

30

15

15

30

3

Etyka służb
społecznych
Moduł OGUN **
(****)
Seminarium
magisterskie wraz z
pracą magisterską ***

15

15

30

3

30

Egzamin pisemny,
projekty interwencyjnonaprawcze i animacyjne
w grupach
Egzamin ustny, referat
(case study)

praktycznych dla profilu
praktycznego literka „P”/
wskazanie zajęć
przygotowujących do badań
dla profilu
ogólnoakademickiego
literka „B”

B

B

B

B

6
30

**Moduł OGUN – (****) w tym 2 ECTSy obszaru nauk humanistycznych.
*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta

30

4

Esej, praca roczna,
związana z realizacją
badań własnych

B

Łączna liczba punktów ECTS 30 (w semestrze).

Rok studiów: II
Semestr 3
Razem liczba godzin

Punkty
ECTS

Metoda weryfikacji
efektów przypisanych
do przedmiotu

Wskazanie zajęć
praktycznych dla profilu
praktycznego literka „P”/
wskazanie zajęć
przygotowujących do badań
dla profilu
ogólnoakademickiego
literka „B”

60

5

B

30

30

3

30

30

3

Egzamin ustny, referaty
(case study)
Ocena prezentacji
wyników badań
sondażowych CBOS
(desk research). Test
egzaminacyjny
składający się z ok. 15-20
pytań opartych na 10
wybranych
komunikatach z badań
sondażowych CBOS
Przygotowanie
prezentacji wybranej
religii lub grupy
mniejszościowej,
moderacja dyskusji i
podsumowanie
wniosków. Całość
semestralnej pracy
studenta – obecność na
zajęciach, analiza
tekstów, udział w

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin
W

Przestępczość i
polityka kryminalna
Człowiek i
społeczeństwo

Stosunki wyznaniowe i
etniczne

K

30

S

Ć

30

L

Wr

Pr

B

B

Psychologia
resocjalizacyjna

Zachowania
problemowe warsztat
pracy z osobami w
sytuacji kryzysowej
Współczesne
koncepcje konfliktu

Moduł Przedmioty
fakultatywne ***

15

15

30

3

30

3

30

30

3

60

60

6

30

4

30

Seminarium
magisterskie wraz z
pracą magisterską***
*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta

Łączna liczba punktów ECTS 30 (w semestrze)
Semestr 4

30

panelach dyskusyjnych.
Egzamin ustny,
poszerzona analiza
przypadków; prezentacja
multimedialna z obszaru
pomocowego, symulacja
rozwiązywania
problemów z
wykorzystaniem burzy
mózgów; ćwiczenie
scenek pozwalających na
zastosowanie możliwych
metod pracy w grupie.
Projekt

Egzamin pisemny oraz
praca semestralna,
aktywność studenta na
zajęciach (udział w
panelach dyskusyjnych).
Prezentacja
przygotowana w
zespole, będąca analizą
studium przypadku lub
wybranego
zagadnienia/problemu,
praca roczna, udział w
panelach dyskusyjnych
Praca semestralna,
stanowiąca część pracy
rocznej, esej

P

B

B

B

Razem liczba godzin

Punkty
ECTS

Metoda weryfikacji
efektów przypisanych
do przedmiotu

30

3

Projekt, referat (case
study)

30

30

3

B

30

30

4

Prezentacja
przygotowana w
zespole, będąca analizą
studium przypadku lub
wybranego
zagadnienia/problemu,
praca roczna, udział w
panelach dyskusyjnych
Esej, udział w dyskusjach

30

4
16

Przygotowanie pracy
magisterskiej

B

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin
W

Resocjalizacyjna
pedagogika
antropologiczna
Moduł Przedmioty
fakultatywne***

K

S

Ć

L

30

Moduł Przedmioty
fakultatywne B2+***
Seminarium
magisterskie z pracą
magisterską ***

30

Wr

Pr

Wskazanie zajęć
praktycznych dla profilu
praktycznego literka „P”/
wskazanie zajęć
przygotowujących do badań
dla profilu
ogólnoakademickiego
literka „B”

*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta

Łączna liczba punktów ECTS 30
(w semestrze)

Proszę o wskazanie formy rozliczenia w jednostce:
a) roczne

Legenda:
W- wykład
K- konwersatorium
S-seminarium
Ć –ćwiczenia
Wr –warsztaty
Pr- praktyki
*proszę o zaznaczenie w planie studiów modułów
podlegających wyborowi przez studenta

Plan studiów - studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Rok studiów: I
Semestr 1
Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin
W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Razem liczba godzin

Punkty
ECTS

Metoda weryfikacji
efektów
przypisanych do
przedmiotu

Egzamin pisemny wraz
aktywnością podczas
ćwiczeń związaną z
krytyczną analizą
tekstów źródłowych i
komparatystyki ujęć i
kierunków
Egzamin pisemny oraz
przygotowanie eseju

Historia filozofii****

15

15

3

Historia instytucji
wychowawczych i
penitencjarnych
Profilaktyka społeczna

15

15

2

20

20

3

Teoria kary

15

10

25

5

Metodologia badań
społecznych

15

15

30

5

Egzamin pisemny oraz
projekt
Egzamin ustny, dwa
kolokwia
Egzamin ustny, projekt
badawczy.Przygotowan
ie indywidualnych
referatów, miniprojektów, projektów
badawczych, będących
wynikiem pracy w
grupach,

Wskazanie zajęć praktycznych
dla profilu praktycznego
literka „P”/ wskazanie zajęć
w których studenci
uczestniczą w badaniach - dla
profilu ogólnoakademickiego
literka „B”

B
B

Zarządzanie i
komunikacja społeczna
MODUŁ 1*

Przedmioty
fakultatywne***

Seminarium
magisterskie wraz z
pracą magisterską

15

15

3

15

15

2

30

30

3

20

4

20

prezentowanych i
omawianych następnie
krytycznie w trakcie
ćwiczeń.
Test i projekt
Projekt badawczy i
praca roczna (case
study, desk research)
Prezentacja
przygotowana w
zespole, będąca analizą
studium przypadku lub
wybranego
zagadnienia/problemu,
praca roczna, udział w
panelach dyskusyjnych
Praca roczna, związana
z realizacją badań
własnych

B

B

B

* Moduł 1 – przedmioty podlegające wyborowi studenta (Techniki i narzędzia badawcze w naukach społecznych; Badania jakościowe w naukach społecznych).
*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta
**** - przedmiot należący do obszaru nauk humanistycznych (3 ECTSy)

Łączna liczba punktów ECTS 30 (w semestrze)
Semestr 2
Nazwa przedmiotu
Forma zajęć- liczba godzin

Razem liczba godzin

Punkty
ECTS

Metoda weryfikacji
efektów
przypisanych do
przedmiotu

Wskazanie zajęć praktycznych
dla profilu praktycznego
literka „P”/ wskazanie zajęć
w których studenci
uczestniczą w badaniach - dla
profilu ogólnoakademickiego
literka „B”

W

Resocjalizacja i
reintegracja społeczna

K

S

15

Metody analizy
statystycznej SPSS

Ć

15

15

L

Wr

Pr

30

5

15

3

15

3

15

3

Dynamika zmian
społeczeństwa
polskiego
Krajowe i europejskie
prawo socjalne
Teorie wychowania

15

15

15

3

Etyka służb
społecznych
Moduł OGUN **
(****)
Seminarium
magisterskie wraz z
pracą magisterską***

15

15

3

15

Egzamin ustny, praca
roczna, aktywność na
zajęciach
Projekt badawczy (desk
reserch), bieżącą
weryfikacja osiąganych
postępów oraz
zdobywanych
umiejętności
Egzamin ustny, projekt
badawczy (desk
research)
Test, referat (case
study)
Egzamin pisemny,
projekty
interwencyjnonaprawcze i
animacyjne w grupach
Egzamin ustny, referat
(case study)

B

B

B

B

6
20

20

4

Esej, praca roczna,
związana z realizacją

B

badań własnych
**Moduł OGUN – (****) w tym 2 ECTSy obszaru nauk humanistycznych.
*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta

Łączna liczba punktów ECTS 30
(w semestrze)

Rok studiów: II
Semestr 3
Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin
W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Razem liczba godzin

Punkty
ECTS

Metoda weryfikacji
efektów
przypisanych do

Wskazanie zajęć praktycznych
dla profilu praktycznego
literka „P”/ wskazanie zajęć
w których studenci

Przestępczość i
polityka kryminalna
Człowiek i
społeczeństwo

15

Stosunki wyznaniowe i
etniczne w Polsce

Psychologia
resocjalizacyjna

10

10

25

5

15

15

3

15

15

3

20

3

10

przedmiotu

uczestniczą w badaniach - dla
profilu ogólnoakademickiego
literka „B”

Egzamin ustny,
referaty (case study)
Ocena prezentacji
wyników badań
sondażowych CBOS
(desk research). Test
egzaminacyjny
składający się z ok. 1520 pytań opartych na
10 wybranych
komunikatach z badań
sondażowych CBOS
Przygotowanie
prezentacji wybranej
religii lub grupy
mniejszościowej,
moderacja dyskusji i
podsumowanie
wniosków. Całość
semestralnej pracy
studenta – obecność
na zajęciach, krytyczna
analiza tekstów, udział
w panelach
dyskusyjnych
Egzamin ustny,
poszerzona analiza
przypadków;
prezentacja
multimedialna z
obszaru pomocowego,
symulacja

B

B

B

Zachowania
problemowe warsztat
pracy z osobami w
sytuacji kryzysowej
Współczesne
koncepcje konfliktu

20

Moduł Przedmioty
fakultatywne ***

20

3

15

15

3

30

30

6

20

4

Razem liczba godzin

Punkty
ECTS

Seminarium
magisterskie wraz z
pracą magisterską***

20

rozwiązywania
problemów z
wykorzystaniem burzy
mózgów; ćwiczenie
scenek pozwalających
na zastosowanie
możliwych metod
pracy w grupie.
Projekt

P

Egzamin pisemny oraz
praca semestralna,
aktywność studenta na
zajęciach (udział w
panelach dyskusyjnych)
Prezentacja
przygotowana w
zespole, będąca analizą
studium przypadku lub
wybranego
zagadnienia/problemu,
praca roczna, udział w
panelach dyskusyjnych
Praca semestralna,
stanowiąca część pracy
rocznej

B

Metoda weryfikacji
efektów
przypisanych do
przedmiotu

Wskazanie zajęć praktycznych
dla profilu praktycznego
literka „P”/ wskazanie zajęć
w których studenci

B

B

*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta

Łączna liczba punktów ECTS 30 (w semestrze)
Semestr 4
Nazwa przedmiotu
Forma zajęć- liczba godzin
W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

uczestniczą w badaniach - dla
profilu ogólnoakademickiego
literka „B”
Resocjalizacyjna
pedagogika
antropologiczna
Moduł Przedmioty
fakultatywne***

15

Moduł Przedmioty
fakultatywne B2+***
Seminarium
magisterskie z pracą
magisterską ***

15

3

Projekt, referat (case
study)

30

30

3

15

15

4

20

4
16

Prezentacja
przygotowana w
zespole, będąca analizą
studium przypadku lub
wybranego
zagadnienia/problemu,
praca roczna, udział w
panelach dyskusyjnych
Esej, udział w
dyskusjach
Przygotowanie pracy
magisterskiej

*** Moduły z przedmiotami do wyboru studenta

Łączna liczba punktów ECTS 30
(w semestrze)

20

B

B

