Ruszają zapisy na specjalizacje !
Aby zostać przyjętym na wybraną specjalizację należy przesłać do kierownika wybranej
specjalizacji podanie z uzasadnieniem wyboru danej specjalizacji . Termin przesyłania podań
- 7 kwietnia 2021 r.
Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 8 studentów,
natomiast maksymalny górny limit wynosi 20 osób.
Weryfikacja list nastąpi w drugiej połowie września po rozliczeniu I roku.

ZASADY PRZYJĘĆ NA SPECJALIZACJE:

Migracje i integracja kulturowa
kierownik - dr Jadwiga Królikowska
Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: j.krolikowska@uw.edu.pl
Deklaracja wyboru specjalizacji Migracje i integracja kulturowa:
Ja niżej podpisany/a deklaruję wybór specjalizacji „Migracje i integracja kulturowa” – imię i
nazwisko studenta/ki

Polityki publiczne
kierownik - dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. ucz.
Chętni do uczestnictwa w specjalizacji "Polityki publiczne" przesyłają zgłoszenie mailowe na
adres mikolajpawlak@uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy zawrzeć zwięzłe uzasadnienie wyboru
specjalizacji. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidziana liczba
miejsc, o przyjęciu decydować będzie ocena argumentacji zawartej w uzasadnieniu.

Prawno-kryminologiczna
kierownik - prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Kandydatki i kandydatów na specjalizację prawno-kryminologiczną prosimy o przesłanie do
dnia 7 kwietnia na adres mailowy: dagmara.wozniakowska@uw.edu.pl
listu motywacyjnego (nie więcej niż 3000 znaków), w którym kandydat/ka określi jakie są
jej/jego zainteresowania naukowe, dlaczego chce podjąć studia właśnie na tej specjalizacji,
ewentualnie czy ma jakieś doświadczenie (zawodowe/wolontariat) dotyczące kryminologii
lub prawa karnego. Prosimy o podanie także średniej ocen w pierwszym semestrze.

Rewitalizacja i innowacje społeczne
kierownik - dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prosimy o przesłanie podania uzasadniającego wybór specjalizacji. W razie przekroczenia
limitu decyduje kolejność zgłoszeń
Osobą kontaktową w sprawach informacyjnych dotyczących specjalizacji oraz kwalifikacji
jest dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek: k.maraszek@uw.edu.pl

Wychowanie resocjalizujące
kierownik - dr Elżbieta Bielecka
Kandydatki i kandydatów na specjalizację „wychowanie resocjalizujące” prosimy o
przesłanie podania na adres: e.bielecka@uw.edu.pl.
W zgłoszeniu należy przedstawić zwięzłe uzasadnienie wyboru specjalizacji (ewentualnie
dotychczasowe doświadczenie – zawodowe lub wolontariat – w pracy profilaktycznej,
wychowawczej bądź resocjalizacyjnej.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidziana liczba miejsc, o przyjęciu
decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz ocena argumentacji zawartej w uzasadnieniu.

