STUDIA PODYPLOMOWE
PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
/3-semestralne studia kwalifikacyjne/
I.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

Wydział Pedagogiki I Psychologii UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU
II.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie resocjalizacji w placówkach
oświatowych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym
uwzględnieniem środowiskowej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Kandydat na studia podyplomowe powinien mieć ukończone studia co najmniej I stopnia
w obszarach nauk: humanistycznych lub społecznych.
Program studiów przewiduje dwa bloki zagadnień: • teoretyczny – interdyscyplinarny
charakter analiz zjawiska patologii indywidualnej i społecznej przy wykorzystaniu wiedzy i
metodyki z obszarów: prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i profilaktyki pozwoli na
poznanie mechanizmów dewiacji społecznych, umożliwi ich diagnozowanie, co w efekcie
stanowi punkt przygotowywania zintegrowanych programów oddziaływań opiekuńczych,
wychowawczych i terapeutycznych, • warsztatowy – umiejętności praktyczne pozwolą
reagować na: agresję, przemoc, wycofanie, potrzebną opiekę i terapię oraz ustalić
procedury/strategie oddziaływania resocjalizacyjnego i terapeutycznego z ekspozycją
dramy, plastyki, muzyki, zajęć sportowych i rekreacyjnych. Blok ten uzupełniony jest o
umiejętności związane z mediacjami i negocjacjami społecznymi, strategie pracy z grupą
oraz warsztaty psychoedukacyjne.
Studia trwają trzy semestry, obejmują łącznie 350 godz. Odpłatność za jeden
semestr studiów wynosi 1.400zł.
III.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia kwalifikują do pracy w zakresie resocjalizacji w placówkach oświatowych,
resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem
środowiskowej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Absolwent posiada
kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i
pozarządowych realizujących zadania z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej,
zapobiegania przestępczości (policja, straż miejska), w szczególności zaś zajmujących się
problematyką demoralizacji i przestępczości nieletnich (instytucje izolacyjne, placówki
diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia w zakresie leczenia
uzależnień; ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się pracą z
bezdomnymi, bezrobotnymi, świadczących pomoc postpenitencjarną).
.

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), na stronie internetowej
irk.uwb.edu.pl (studia podyplomowe). Rejestracja przez system IRK jest warunkiem
przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.
!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym
zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

