Formularz opisu przedmiotu: Praktyki zawodowe – specjalizacja prawno-kryminologiczna
A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator przedmiotu z wyjątkiem pól Kod przedmiotu,
Przyporządkowanie do grupy przedmiotów).
Nazwa przedmiotu (do 200
znaków; w języku polskim
i angielskim)

Praktyki zawodowe

Jednostka prowadząca

3401

Jednostka, dla której przedmiot
jest oferowany

3401

Kod ERASMUS
Przyporządkowanie do grupy
przedmiotów
Cykl dydaktyczny, w którym
przedmiot jest realizowany

Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku profilaktyka
społeczna i resocjalizacja, specjalizacja prawnokryminologiczna, IV –IV semestr

Skrócony opis przedmiotu (do
1000 znaków; w języku polskim
i angielskim)

Studenckie praktyki zawodowe stanowią uzupełnienie procesu
dydaktycznego dla studentów kierunku profilaktyka społeczna
i resocjalizacja, na specjalizacji prawno-kryminologicznej.
Studenci odbywają je w dogodnym dla siebie okresie, jednak
dopiero po zakończeniu I roku i do końca kwietnia III roku
studiów, w wymiarze 40 godzin trybu niestacjonarnego.
Praktyki odbywają w instytucjach lub organizacjach
związanych ze specjalizacją, wykonujących zadania szeroko
rozumianej polityki kryminalnej i karnej państwa, takich jak:
sądy, prokuratury, policja, kuratela sądowa, zakłady karne,
organizacje strażnicze lub działające na rzecz aresztowanych,
skazanych, ofiar przestępstw jak również instytucje i
organizacje działające na rzecz przeciwdziałania patologiom
społecznym.
Celem praktyk jest przede wszystkim stworzenie studentom
przestrzeni do nabywania wiedzy praktycznej w wybranych
przez siebie grupach zawodowych.

Forma(y)/typ(y) zajęć

Mini-wykład - wprowadzenie do specyfiki praktyk
Konsultacje indywidualne
Praktyki w instytucjach lub organizacjach

Pełny opis przedmiotu (do
65000 znaków; w języku
polskim i angielskim)

Praktyki odbywają w instytucjach lub organizacjach
związanych ze specjalizacją prawno-kryminologiczną,
wykonujących zadania szeroko rozumianej polityki kryminalnej
i karnej państwa, takich jak: sądy, prokuratury, policja, straż
miejska, kuratela sądowa, zakłady karne, organizacje strażnicze
lub działające na rzecz aresztowanych, skazanych, ofiar
przestępstw (np. Stowarzyszenie penitencjarne Patronat,
Fundacja Sławek, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Helsińska,

Stowarzyszenie La Strada, Centrum Praw Kobiet, Krajowe
Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu
Ludźmi) jak również instytucje i organizacje działające na rzecz
przeciwdziałania patologiom społecznym.
Celem praktyk jest:
•

•
•

stworzenie studentom okazji do nabywania wiedzy
praktycznej i sprawdzenia nabytych w toku dydaktyki
informacji oraz empirycznego doświadczenia problemów z
zakresu polityki karnej i kryminalnej państwa, strategii i
sposobów reakcji na nie lub ich rozwiązywania;
przygotowanie studentów do odpowiedzialnego wyboru
swojego zawodu;
wdrożenie do pracy z ludźmi - klientami ww. instytucji lub
organizacji.

Praktyki dzielą się na trzy formy:
1. zorganizowane przez Katedrę, tj. opiekuna ds. praktyk w
instytucjach (ogólne porozumienie dotyczące praktyk),
2. indywidualne samodzielnie załatwiane przez studenta w
instytucji (indywidualne porozumienie dotyczące praktyk)
3. indywidualne w organizacji pozarządowej (umowa o
wolontariat).
W trakcie praktyk specjalizacyjnych studenci bezpośrednio
uczestniczą w życiu i działaniu danej instytucji lub organizacji:
zapoznają się ze specyfiką i organizacją jej pracy, zasadami
działania, pomagają w bieżących pracach sekretariatu, poznają
sposób dokumentowania i przekazywania informacji, analizują
dokumenty będące w obrocie prawnym danej instytucji, biorą
udział w czynnościach poszczególnych jej aktorów
(funkcjonariuszy) asystują im w pracy, opracowują projekty
pism czy rozwiązań problemów kryminologicznych i prawnych.
Uczestnicząc bezpośrednio w życiu i działaniu instytucji bądź
organizacji, obserwują sposób postępowania i efektywność ich
działania w stosunku do ich „klientów” i mają nierzadką okazję
uczestniczyć w takim kontakcie.
Wymagania
wstępne (w
języku
polskim
i angielskim)

Wymagania
formalne

Zaliczenie I roku studiów

Założenia
wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu profilaktyki społecznej i
resocjalizacji, zdobyta na dotychczasowym etapie studiów.

Efekty uczenia się (do 4000
znaków; w języku polskim
i angielskim)

Opracowanie ramowego programu praktyk i przygotowanie
dokumentacji dotyczącej praktyk. Ubezpieczenie.

Efekty uczenia się i metody ich weryfikacji określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Wiedza
Po zakończeniu procesu uczenia student, na podstawie
zgromadzonej wiedzy:

1. zna strukturę, specyfikę i organizację pracy, zasady
funkcjonowania oraz codzienną działalność wybranej
instytucji lub organizacji wykonujących zadania z zakresu
polityki kryminalnej,
2. zna i rozumie procedury stosowane w ramach instytucji
(organizacji) zarówno w zakresie wewnętrznego jej
działania, jak i działań skierowanych na zewnątrz – do
klientów,
3. zna i rozumie reguły pracy zawodowej i zadania
pracowników sądów, prokuratur, policji zakładów karnych i
ich funkcjonariuszy.
Umiejętności
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
umiejętności:
1. potrafi opisywać sposób działania wybranej przez siebie
instytucji bądź organizacji oraz identyfikować faktyczne lub
potencjalne problemy ich funkcjonowania oraz procedury
stosowane w ich ramach, zarówno w zakresie wewnętrznego
jej działania, jak i działań skierowanych na zewnątrz – do
klientów,
2. potrafi analizować różne aspekty i problemy z zakresu
polityki kryminalnej oraz dokumenty wytworzone w
związku z ich rozwiązywaniem (akta prokuratorskie, akta
sądowe, akta penitencjarne),
3. potrafi opracować projekt pisma procesowego lub
dokumentu w imieniu klienta danej instytucji lub
organizacji.
Kompetencje społeczne
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
kompetencje społeczne:
1. jest gotów do działania w pracy z ludźmi – klientami
instytucji i organizacji wykonujących zadania polityki
kryminalnej (ze świadkami, podejrzanymi, więźniami, ich
rodzinami, zwalnianymi z zakładów karnych, skazanymi na
„probację”, młodzieżą),
2. sumiennie i
odpowiedzialnie wykonuje powierzone
zadania, związane z funkcjonowaniem w roli pracownika
instytucji wykonujących zadania w zakresie polityki
kryminalnej.
Sposób weryfikacji efektów uczenia się:
Metody weryfikacji efektów uczenia się określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się dokonywana jest
na podstawie analizy funkcjonowania studenta w placówce,
gdzie odbywana jest praktyka, opinii nadzorującego praktykę w
placówce oraz dokumentacji przedłożonej przez Studenta.

Punkty ECTS

4 punkty ECTS = 120 godz.
•
•
•
•
•

•

Metody i kryteria oceniania (do
4000 znaków; w języku polskim
i angielskim)

10 godz. - szkolenia z zakresu wymogów formalnych i
charakteru praktyk,
15 godz. – konsultacje indywidualne dotyczące wymogów
formalnych praktyk dla specjalizacji prawno-kryminologicznej
15 godz. - konsultacje indywidualne dotyczące wybranej
instytucji/organizacji, w której będą odbywały się praktyki
(przygotowanie dokumentacji),
20 godzin - przygotowanie się studenta do praktyk (organizacja
praktyk i zapoznanie się z instytucją/organizacją),
40 godzin - bezpośredni udział w praktykach,
20 godzin - opracowanie materiałów sprawozdawczych z
odbytej praktyki.

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest przedłożenie w 2 egz.
(nie później niż do połowy listopada II bądź III roku ) do
akceptacji opiekunowi ds. praktyk na kierunku profilaktyka
społeczne
i
resocjalizacja,
specjalizacja
prawnokryminologiczna, właściwie wypełnionej dokumentacji w
postaci: ramowego programu praktyk i porozumienia w sprawie
organizacji praktyk studenckich. Następnie uzyskanie
akceptacji ze strony Pełnomocnika i Dyrekcji IPSiR oraz
Instytucji, w której odbywana będzie praktyka.
Warunkiem
zaliczenia
praktyk
jest
przedłożenie
Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk
Studenckich
odpowiedniej
i właściwie
wypełnionej
dokumentacji (w 1.egz.) w postaci: sprawozdania z przebiegu
praktyk oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, gdy istnieją
ku temu stosowne racje, wniosku o zaliczenie praktyki na
podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów. Ponadto
należy dołączyć wcześniej podpisane porozumienie wraz
z Ramowym programem praktyk.

Sposób zaliczenia

zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu (do 1000
znaków)

Przedmiot obligatoryjny, realizowany na IV-IV semestr, studia
I stopnia niestacjonarne

Sposób realizacji przedmiotu
(do 1000 znaków)

Poza salą dydaktyczną.
Udział w działalności i pracy instytucji lub organizacji
wykonujących zadania szeroko rozumianej polityki
kryminalnej i karnej państwa, takich jak: sądy, prokuratury,
policja, kuratela sądowa, zakłady karne, organizacje strażnicze
lub działające na rzecz aresztowanych, skazanych, ofiar
przestępstw jak również instytucje i organizacje działające na
rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Język wykładowy

polski

Literatura (do 65000 znaków)

Dostosowania do programu praktyk oraz specyfiki i zadań
placówki, w której odbywana jest praktyka zawodowa.
Odpowiednie Ustawy i regulaminy określające daną instytucje,
Statuty organizacji pozarządowych, strony internetowe www.

Praktyki zawodowe w ramach
przedmiotu (do 1000 znaków)

-

Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu

dr Sylwia Różycka-Jaroś

Prowadzący zajęcia

Osoba nadzorująca przebieg praktyki zawodowej w placówce

Uwagi

Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych oraz
wzory dokumentów potrzebnych do zrealizowania i zaliczenia
praktyki dostępne są na stronie internetowej Instytutu
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
https://ipsir.uw.edu.pl/dla-studentow/praktyki-studenckie/

B. Informacje szczegółowe (wypełnia prowadzący zajęcia, z wyjątkiem pól: Limit miejsc
w grupie, Terminy odbywania zajęć, Miejsce odbywania zajęć – pola te prowadzący zajęcia
wypełnia w porozumieniu z administracją).

Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową): Sylwia Różycka-Jaroś
Stopień/tytuł naukowy: doktor nauk prawnych
Forma dydaktyczna zajęć (w
języku polskim i angielskim)

Efekty uczenia się zdefiniowane
dla danej formy dydaktycznej
zajęć w ramach przedmiotu (w
języku polskim i angielskim)

Mini-wykład - wprowadzenie do specyfiki praktyk
Konsultacje indywidualne
Praktyki w instytucjach lub organizacjach
Efekty uczenia się i metody ich weryfikacji określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Wiedza
Po zakończeniu procesu uczenia student, na podstawie
zgromadzonej wiedzy:
1. zna strukturę, specyfikę i organizację pracy, zasady
funkcjonowania oraz codzienną działalność wybranej
instytucji lub organizacji wykonujących zadania z zakresu
polityki kryminalnej,
2. zna i rozumie procedury stosowane w ramach instytucji
(organizacji) zarówno w zakresie wewnętrznego jej
działania, jak i działań skierowanych na zewnątrz – do
klientów,
3. zna i rozumie reguły pracy zawodowej i zadania
pracowników sądów, prokuratur, policji zakładów karnych i
ich funkcjonariuszy.
Umiejętności
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
umiejętności:

1. potrafi opisywać sposób działania wybranej przez siebie
instytucji bądź organizacji oraz identyfikować faktyczne lub
potencjalne problemy ich funkcjonowania oraz procedury
stosowane w ich ramach, zarówno w zakresie wewnętrznego
jej działania, jak i działań skierowanych na zewnątrz – do
klientów,
2. potrafi analizować różne aspekty i problemy z zakresu
polityki kryminalnej oraz dokumenty wytworzone w
związku z ich rozwiązywaniem (akta prokuratorskie, akta
sądowe, akta penitencjarne),
3. potrafi opracować projekt pisma procesowego lub
dokumentu w imieniu klienta danej instytucji lub
organizacji.
Kompetencje społeczne
Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące
kompetencje społeczne:
1. jest gotów do działania w pracy z ludźmi – klientami
instytucji i organizacji wykonujących zadania polityki
kryminalnej (ze świadkami, podejrzanymi, więźniami, ich
rodzinami, zwalnianymi z zakładów karnych, skazanymi na
„probację”, młodzieżą),
2. sumiennie i
odpowiedzialnie wykonuje powierzone
zadania, związane z funkcjonowaniem w roli pracownika
instytucji wykonujących zadania w zakresie polityki
kryminalnej.
Sposób weryfikacji efektów uczenia się:
Metody weryfikacji efektów uczenia się określa się w
konsultacji z przedstawicielami Instytucji/ osobami
nadzorującymi praktykę.
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się dokonywana jest
na podstawie analizy funkcjonowania studenta w placówce,
gdzie odbywana jest praktyka, opinii nadzorującego praktykę w
placówce oraz dokumentacji przedłożonej przez Studenta.

Metody i kryteria oceniania dla
danej formy dydaktycznej zajęć
w ramach przedmiotu (w języku
polskim i angielskim)

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest przedłożenie w 2 egz.
(nie później niż do połowy listopada II bądź III roku ) do
akceptacji opiekunowi ds. praktyk na kierunku profilaktyka
społeczne
i
resocjalizacja,
specjalizacja
prawnokryminologiczna, właściwie wypełnionej dokumentacji w
postaci: ramowego programu praktyk i porozumienia w sprawie
organizacji praktyk studenckich. Następnie uzyskanie
akceptacji ze strony Pełnomocnika i Dyrekcji IPSiR oraz
Instytucji, w której odbywana będzie praktyka.
Warunkiem
zaliczenia
praktyk
jest
przedłożenie
Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk
Studenckich
odpowiedniej
i właściwie
wypełnionej
dokumentacji (w 1.egz.) w postaci: sprawozdania z przebiegu

praktyk oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, gdy istnieją
ku temu stosowne racje, wniosku o zaliczenie praktyki na
podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów. Ponadto
należy dołączyć wcześniej podpisane porozumienie wraz
z Ramowym programem praktyk.
Sposób zaliczenia dla danej
formy dydaktycznej zajęć
w ramach przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Zakres tematów (w języku
polskim i angielskim)

W celu osiągnięcia efektów uczenia się podczas praktyk
student ma za zadanie:
•

•
•

•
•
•

•
•

zaznajomić się ze strukturą, specyfiką i organizacją pracy,
zasadami funkcjonowania oraz codzienną działalnością
wybranej instytucji lub organizacji, jak również zrozumieć
procedury stosowane w ich ramach oraz mechanizmy,
które uskuteczniają ich funkcjonowanie albo osłabiają ich
efektywność,
poznać reguły pracy zawodowej i zadania pracowników
sądów, prokuratur, policji zakładów karnych i ich
funkcjonariuszy,
analizować i opisywać (ustnie albo pisemnie) problemy z
zakresu polityki kryminalnej, których rozwiązywaniem
zajmują się instytucje (organizacje), jak również
dokumenty wytworzone w związku z ich rozwiązywaniem
(akta prokuratorskie, akta sądowe, akta penitencjarne),
opisać (w formie sprawozdania z praktyk) sposób działania
wybranej przez siebie instytucji bądź organizacji,
opracowywać projekty pism procesowych lub
dokumentów związanych z funkcjonowaniem danej
instytucji (organizacji),
nawiązywać zawodowe kontakty z funkcjonariuszami lub
pracownikami danej instytucji (organizacji) oraz z jej
klientami www celu wzmocnienia umiejętności
zawodowych i kompetencji społecznych (np. używania i
wyjaśniania pojęć prawnych, empatii)
zrealizować przynajmniej jedno działanie zespołowo
(w zespole albo we współpracy z personelem instytucji i
organizacji),
formułować pytania badawcze dotyczące danej instytucji
lub przypadku (klienta lub grupy klientów danej instytucji)
oraz identyfikować i oceniać problemy i aspekty
odbywanej praktyki.

Metody dydaktyczne (w języku
polskim i angielskim)

W zależności od instytucji i ramowego programu pracy: analizy,
opracowywanie projektów pism, praca indywidualna nad
materiałem źródłowym, udział w czynnościach.

Literatura

Dostosowania do programu praktyk oraz specyfiki i zadań
placówki, w której odbywana jest praktyka zawodowa.
Odpowiednie Ustawy i regulaminy określające daną instytucje,
Statuty organizacji pozarządowych, strony internetowe www.

Limit miejsc w grupie
Terminy odbywania zajęć
Miejsce odbywania zajęć

