
Studenci I roku pierwszego stopnia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 

 

Ruszają zapisy na specjalizacje 

    

Zapis na wybraną specjalizację: 

- należy do 01.04.2022 r. przesłać na adres mailowy kierownika wybranej 

specjalizacji list motywacyjny/zgłoszenie z uzasadnieniem wyboru danej specjalizacji.  

Proszę o zapoznanie się z podstawami przyjęć na specjalizacje (również w 

załączniku – Podstawy przyjęcia na specjalizacje) i podjąć przemyślaną decyzję. 

 

Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 8 

studentów, natomiast maksymalny górny limit podany jest w podstawach przyjęcia 

na poszczególne specjalizacje. Jeśli na daną specjalizację zapisze się mniej niż 8 

osób, studenci będą musieli być przepisani do innych specjalizacji.  

 

Listy osób zgłoszonych na poszczególne specjalizacje zostaną podane 07.04.2022. 

Ostateczne zatwierdzenie list, a tym samym podjęcie decyzji o uruchomieniu 

specjalizacji nastąpi w połowie września 2022 r. po rozliczeniu I roku studiów. 

 

z poważaniem  

dr Elżbieta Bielecka 

kierownik studiów IPSiR UW 

 

 

Podstawy przyjęcia na specjalizacje 

 

Podstawy przyjęcia na specjalizację prawno-kryminologiczną 

  

kierownik specjalizacji - prof. dr hab. Andrzej Rzepliński 

Chętnych do studiowania na naszej specjalizacji prawno-kryminologicznej proszę o 

przesłanie do dnia 1 kwietnia br. na mój adres mailowy: rzepa@uw.edu.pl listu 

motywacyjnego (nie więcej niż 2000 znaków), w którym aplikant określi swoje 

zainteresowania naukowe, wskaże, dlaczego chce studiować kryminologię, czy ma z 

tego obszaru doświadczenie (zawodowe/wolontariat). Studenci z licencjatem lub 

magisterium podają tytuł pracy dyplomowej i nazwę uczelni, w której dyplom uzyskali. 

Górny limit – 12 studentów 

 

Podstawy przyjęcia na specjalizację wychowanie resocjalizujące 

  

kierownik specjalizacji – dr Elżbieta Bielecka 

Chętnych do studiowania na specjalizacji wychowanie resocjalizujące proszę o 

przesłanie do dnia 1 kwietnia br. na adres mailowy:  e.bielecka@uw.edu.pl listu 

motywacyjnego podając uzasadnienie kontynuowania studiów na specjalizacji 

mailto:mailowy:%20rzepa@uw.edu.pl
mailto:mailowy:%20rzepa@uw.edu.pl
mailto:e.bielecka@uw.edu.pl


wychowanie resocjalizujące oraz perspektywę rozwoju własnego. Jeśli posiadacie 

Państwo doświadczenie w pracy profilaktycznej, wychowawczej bądź 

resocjalizacyjne, proszę również o zamieszczenie tej informacji. 

Górny limit – 20 studentów  

 

Podstawy przyjęcia na specjalizację migracje i integracja międzykulturowa 

 

kierownik specjalizacji - dr hab. Jadwiga Królikowska 

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: 

j.krolikowska@uw.edu.pl  

Deklaracja wyboru specjalizacji Migracje i integracja międzykulturowa: 

Ja niżej podpisany/a deklaruję wybór specjalizacji „Migracje i integracja 

międzykulturowa” – imię i nazwisko studenta/ki. 

Górny limit – 20 studentów  

 

Podstawy przyjęcia na specjalizację rewitalizacja i innowacja społeczna 

 

kierownik specjalizacji – dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek 

Zgłoszenie elektroniczne podania uzasadniającego wybór specjalizacji przesłane na 
adres k.maraszek@uw.edu.pl 
Górny limit – 12 studentów (w razie przekroczenia limitu decyduje średnia). 

Osobą kontaktową w sprawach informacyjnych dotyczących  specjalizacji oraz 
kwalifikacji jest dr Katarzyna Rychlicka Maraszek.   
 

Podstawy przyjęcia na specjalizację praca socjalna 

 

kierownik specjalizacji – dr Anna Olech 

Zgłoszenia wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru specjalizacji należy przesyłać na 

adres: aolech@uw.edu.pl 

Górny limit – 12 studentów.  

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 
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