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STUDIA NA KIERUNKU PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Szukasz ciekawych studiów? 

Lubisz ludzi, chcesz się rozwijać, jesteś kreatywny i lubisz działać? 
 Te studia są dla Ciebie!

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA TO STUDIA:
 dla wszystkich, którzy chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu 

profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
 dla osób pragnących łączyć w trakcie studiów teorię z praktyką, 
 dla przyszłych pracowników instytucji wychowawczych, profilaktycznych, 

resocjalizacyjnych oraz wymiaru sprawiedliwości,
 dla tych, którzy chcą pomagać innym oraz dbają o własny rozwój. 
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CZEGO UCZYMY?

Nasze studia są interdyscyplinarne! 

Przekazujemy w atrakcyjny sposób wiedzę z zakresu kryminologii, prawa, 
pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i pracy socjalnej, stale łącząc 
teorię z praktyką!

 Uczymy diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, organizacji 
środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów 
społecznych.

 Przygotowujemy do zajmowania się zachowaniami problemowymi dorosłych 
i młodzieży, uzależnieniami, problematyką przestępczości, marginalizacją 
społeczną osób i grup społecznych, wynikającą z biedy, bezrobocia, 
bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.

 Uczymy strategii przeciwdziałania przestępczości, patologiom społecznym 
i innym dewiacjom społecznym i indywidualnym.

Tutaj rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i analityczne!
 nauczysz się planować, realizować i ewaluować programy resocjalizacyjne 

oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.
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JAK UCZYMY?

Dla nas ważny jest człowiek: 
 uczymy, jak go poznać i zrozumieć, 
 odpowiadamy na pytania związane z funkcjonowaniem jednostek, 

grup społecznych i społeczeństwa,
 łączymy otwartość na wiedzę i życie społeczne,

Nasi wykładowcy: 
 to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy, 
 to również praktycy z długoletnim doświadczeniem,
 są ekspertami wielu instytucji krajowych i zagranicznych, 

autorami wdrożonych projektów, rozwiązań i strategii.



www.DzienOtwarty.uw.edu.pl

JAK UCZYMY?

Na zajęcia często zapraszamy specjalistów i praktyków!

Stawiamy na indywidualny rozwój i ukierunkowanie zainteresowań. 
 łączymy wiedzę z praktyką – przygotowujemy do wykonywania 

zawodu przez praktyki zawodowe, warsztaty, innowacyjne 
metody kształcenia.

Podczas studiów będziesz mógł
 działać w kołach naukowych, 
 być aktywnym w wolontariacie, 
 brać udział w projektach, badaniach i wielu innych inicjatywach.
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LICZY SIĘ TWÓJ INDYWIDUALNY ROZWÓJ!

Dlatego oferujemy Ci aż pięć specjalizacji do wyboru: 

1. prawno-kryminologiczną
 dla tych, którzy interesują się przestępczością, sprawcami i ofiarami przestępstw, chcą  wiedzieć,  

jak  działają  organy wymiaru sprawiedliwości i oraz jak zapobiegać przestępczości,

2. wychowanie resocjalizujące

 dla interesujących się pracą z osobami zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, 
zdemoralizowanymi lub popełniającymi czyny karalne oraz dla tych, którzy chcą uzyskać 
przygotowanie pedagogiczne,

3. rewitalizację i innowacje społeczne

 dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych, administracji publicznej i firm 
stosujących innowacje,

4. pracę socjalną

 dla zainteresowanych pracą z ludźmi, którym zależy na zdobyciu profesjonalnych 
kompetencji pozwalających na udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności 
i problemów życiowych,

5. polityki publiczne
 dla zainteresowanych tworzeniem, wprowadzaniem i ewaluacją polityk publicznych, chcących 

wiedzieć, jak państwo, samorządy i organizacje społeczne rozwiązują problemy społeczne 
i dostarczają usług publicznych.
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Absolwent PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI 
ma szerokie spektrum wyboru zawodów i profesji. Są to między innymi:

 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii,
 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,
 Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej,
 Zakłady poprawcze,
 Schroniska dla nieletnich,
 Szkoły, przedszkola, bursy, internaty,
 Placówki wsparcia dziennego,
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 Policja,
 Służba Więzienna,
 Straż Graniczna, 
 Organizacje pozarządowe,
 Agendy międzynarodowych i europejskich instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną, edukacją, 

projektowaniem, realizacją i nadzorowaniem projektów społecznych, 
 Struktury rządowe i samorządowe organów takich jednostek, jak urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, powiatowe, 

miejskie i gminne.

oraz wiele innych miejsc…
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 już w trakcie studiów są zatrudniani 
w instytucjach resocjalizacyjnych

 odnoszą pierwsze sukcesy zawodowe
w wielu dziedzinach i obszarach związanych 
z profilaktyką społeczną

 są osobami, które wiedzą czego chcą!

STUDENCI KIERUNKU PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA:
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ABSOLWENCI kierunku PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA:

 Znajdują pracę w różnych profesjach zajmujących się szeroko rozumianą 
profilaktyką społeczną i resocjalizacją

 Kuratorzy sądowi, wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 
wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii czy zakładów karnych, 
to tylko niektóre z nich!

 Są prawdziwymi LIDERAMI grup zawodowych instytucji profilaktycznych 
i resocjalizacyjnych!

 Są specjalistami w swojej dziedzinie 

Obejrzyj wywiad z naszą absolwentką 
ALEKSANDRĄ SZEWERĄ-NALEWAJEK, kuratorką zawodową:
https://www.youtube.com/watch?v=0j-GQ2q1PDc

https://www.youtube.com/watch?v=0j-GQ2q1PDc
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JEŚLI

 zależy Ci na poznawaniu ciekawych ludzi,
 chcesz łączyć wiedzą z praktyką,
 ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera,
 lubisz wyzwania…

DOŁĄCZ DO NAS!!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-i-stopnia-profilaktyka-spoleczna-i-resocjalizacja/

ZAPISZ SIĘ NA NASZE STUDIA!
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_PRO/

https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-i-stopnia-profilaktyka-spoleczna-i-resocjalizacja/
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_PRO/
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