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Specjalizacja: prawno-kryminologiczna
Dla kogo?
Dla osób, które interesują się przestępczością, sprawcami i ofiarami
przestępstw, chcą dowiedzieć się jak działają organy wymiaru
sprawiedliwości i zastanawiają się co tak naprawdę można zrobić, by
zapobiegać przestępczości?
Czego się nauczysz?
✓ Zdobędziesz wiedzę specjalistyczną, która pozwoli Ci zrozumieć
zjawisko przestępczości i inne zjawiska patologii społecznej
✓ Dowiesz się jak zmieniała się przestępczość w Polsce i na świecie
i zrozumiesz jak te zmiany wpłynęły na model pracy różnych instytucji
kontrolujących przestępczość
✓ Poznasz trudności, w tym dylematy etyczne, z którymi na co dzień
mierzą się funkcjonariusze służb publicznych zajmujących się
zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości
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Specjalizacja: prawno-kryminologiczna
Co oferujemy?
Ciekawy przedmioty ze ścieżki specjalizacyjnej, w tym ćwiczenia z Polityki
kryminalnej, konwersatorium z Kryminologii porównawczej, wykłady
z Psychologii sądowej i penitencjarnej czy ćwiczenia z Technik badań
w kryminologii!
Co jeszcze jest ważne?
Praktyki zawodowe – studenci mogą odbyć praktyki zawodowe
w wyjątkowych i ciekawych miejscach, m. in. w zakładach karnych, sądach,
w zespołach kuratorskich, w jednostkach policji lub organizacjach
pozarządowych, które działają na rzecz skazanych czy ofiar przestępstw
Gdzie mógłbyś pracować po ukończeniu tej specjalizacji?
Myślisz o pracy w Policji, Służbie Więziennej, czy Straży Granicznej? Chcesz
być kuratorem sądowym, a może marzy Ci się praca badawcza związana
z analizą zjawisk kryminalnych? Ukończenie specjalizacji prawnokryminologicznej to pierwszy krok na drodze Twojej kariery!
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Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące
Przygotowuje do pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym,
zdemoralizowaną lub popełniającą czyny karalne.
Czego uczymy?
✓ zapoznasz się z metodyką resocjalizacji,
✓ dowiesz się o roli rodziny oraz grupy rówieśniczej w życiu młodego człowieka,
✓ poznasz programy i projekty profilaktyczne, edukacyjne, resocjalizacyjne,
realizowane w Polsce i za granicą,
✓ nauczysz się tworzyć i stosować własne projekty.
Jak uczymy?
✓ zajęcia realizowane są głównie metodami aktywizującymi, w formie
warsztatowej,
✓ wykładowcy to praktycy z dużym doświadczeniem w pracy instytucjonalnej,
bądź środowiskowej,
✓ często zapraszani są specjaliści z placówek wychowawczych, terapeutycznych,
resocjalizacyjnych i organizacji pozarządowych.
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Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące
Uzyskasz kwalifikacje zawodowe
✓ do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej,
✓ możesz być kuratorem sądowym, prowadzić zajęcia z młodzieżą jako
przedstawiciel organizacji pozarządowej, tworzyć projekty
wychowawczo-profilaktyczne lub być streetworkerem.
Zyskujesz przygotowanie pedagogiczne!
✓ niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku wychowawcy/pedagoga w
placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
resocjalizacyjnych,
✓ są to m.in.: młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, szkoły,
przedszkola, bursy, internaty, świetlice oraz poradnie psychologicznopedagogiczne.
Chcesz wiedzieć więcej? Jesteśmy na Facebooku i na YouTube!
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Specjalizacja: Migracje i integracja
międzykulturowa
Specjalizacja przygotowuje do pracy z osobami odmiennymi kulturowo,
a więc migrantami, uchodźcami, przesiedleńcami, zagranicznymi
pracownikami.
Czego uczymy?
✓ Nawiązania komunikacji z osobami odmiennymi kulturowo,
✓ Podstawowej diagnostyki społecznej i psychologicznej osób i grup,
✓ Rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
✓ Organizacji interwencji w konflikty grupowe z udziałem osób
odmiennych kulturowo,
✓ Określania prawnych zasad i koordynacji pomocy udzielanej osobom
odmiennym kulturowo,
✓ Zagranicznych wzorów integracji edukacyjnej i zawodowej.
Uczymy też jak pozyskiwać aktualną wiedzę na temat odmiennych kultur
i religii, a także o zdarzeniach wojennych i konfliktach.
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Specjalizacja: Migracje i integracja
międzykulturowa
Co oferujemy dodatkowo?
Student tej specjalizacji ma szansę wyjechać na zagraniczne studia częściowe
w ramach programu Erasmus, a także na realizowane w ramach tego programu
specjalistyczne praktyki zagraniczne odbywane w toku studiów i praktyki
absolwenckie. Oferujemy także rekomendacje dla studentów składających wnioski
o stypendia zagraniczne w ramach International Visegrad Fund i innych programów.
Na specjalizację zapraszamy szczególnie studentów znających języki obce.
Gdzie można pracować po specjalizacji polityki publiczne?
Absolwenci znajdą zatrudnienie w urzędach państwowych zajmujących się
przyjmowaniem i integracją osób odmiennych kulturowo na szczeblu państwowym
i lokalnym. Mogą pracować w ośrodkach dla uchodźców, jednostkach
samorządowych realizujących programy repatriacyjne, placówkach edukacyjnych
i ochrony zdrowia oraz zakładach pracy przyjmujących obcokrajowców. Absolwenci
mogą być zatrudnieni w ośrodkach kultury, urzędach pracy i centrach udzielających
pomocy socjalnej, urzędach stojących na straży prawa i porządku w tym policji.
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Specjalizacja: Praca socjalna
Dla kogo?
Dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi, dla tych, którym zależy na
zdobyciu profesjonalnych kompetencji pozwalających na udzielanie
wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności i problemów życiowych.
Czego się nauczysz?
✓ Jak diagnozować trudności i problemy doświadczane przez jednostki,
rodziny i społeczności
✓ Jak profesjonalnie pomagać w rozwiązywaniu tych trudności i
problemów
✓ W jaki sposób skutecznie pracować z jednostkami, rodzinami,
grupami i społecznościami
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Specjalizacja: Praca socjalna
Co oferujemy?
Ciekawe zajęcia, które dostarczają wiedzę i umiejętności pozwalające
zrozumieć ludzi przeżywających trudności życiowe, rozpoznawać
mechanizmy, które prowadzą do powstania tych trudności i kompetentnie
wspierać w ich rozwiązywaniu.
Gdzie można pracować po specjalizacji Praca socjalna?
W instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, których celem
jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów ludzi.
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Specjalizacja: Rewitalizacja i innowacje
społeczne
Czego uczymy?
Przykładowe przedmioty:
✓
Rewitalizacja i pedagogika publiczna
✓
Architektura i kształtowanie przestrzeni
✓
Marketing terytorialny
✓
Fundusze i projekty
✓
Lokalna wspólnota i partycypacja
✓
Warsztaty kreatywności i komunikacji
✓
Przedsiębiorczość w działaniach społecznych
Gdzie pracują nasi absolwenci?
✓ m.in. w organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji
publicznej i firmach stosujących innowacje
✓ zajmują się pracą ze społecznością lokalną, z młodzieżą, osobami
starszymi, migrantami itd.
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Dlaczego warto u nas studiować?
✓ bo łączymy najnowszą wiedzę z
praktyką,
✓ nasi studenci uczą się nie tylko w
salach wykładowych, ale przez
działanie (150 godzin
warsztatów!) oraz praktyki

Specjalizacja: Rewitalizacja i innowacje
społeczne
Dla kogo jesteśmy?
Jeżeli:
✓ chcesz pracować w organizacjach pozarządowych, jednostkach
administracji publicznej i firmach stosujących innowacje
✓ interesuje Cię to, jak skutecznie przygotowywać i realizować projekty
społeczne, jak pozyskiwać fundusze, jak organizować pracę ze
społecznością lokalną i różnymi grupami społecznymi
✓ chcesz działać na rzecz innych; dać coś od siebie, a jednocześnie
nauczyć się, jak robić to profesjonalnie, z zastosowaniem
najnowszych, sprawdzonych, innowacyjnych metod
✓ skorzystać z interdyscyplinarności naszej oferty i poszerzyć
możliwości rozwoju kariery
Ta specjalizacja jest dla Ciebie!
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Zajęcia prowadzone są
przez wykładowców
akademickich, ale też
doświadczonych praktyków

Studiuj Profilaktykę
Społeczną i Resocjalizację!
Dołącz do nas!
Wejdź na stronę:
ipsir.uw.edu.pl

www.DzienOtwarty.uw.edu.pl

