STUDIA PODYPLOMOWE
Resocjalizacja z profilaktyką. Elementy diagnozy i terapii zaburzeń społecznoemocjonalnych u dzieci i młodzieży
Kierownik: dr Beata Płaczkiewicz

OGÓLNE INFORMACJE O STUDIACH
1.

Forma (studia podyplomowe, kurs itp.) – studia podyplomowe

2.

Adres,

pod którym będą prowadzone studia - Wydział Nauk Humanistycznych

i Społecznych, ul. Gałczyńskiego 28, 09-402 Płock
3.

Telefon do kontaktu: (24) 366 54 10, mail: wnhs@pwszplock.pl

4.

Czas trwania: 3 semestry

5.

Tryb studiów, częstotliwość zjazdów: studia prowadzone w trybie niestacjonarnym
(zjazdy wg harmonogramu studiów niestacjonarnych)

6.

Koszt za całość: 3600 zł

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW I ICH CEL:
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają kwalifikacje do pracy
w obszarze resocjalizacji i socjoterapii. Program studiów jest zgodny z zapisami
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Podstawą organizacji studiów podyplomowych: Resocjalizacja z profilaktyką. Elementy
diagnozy i terapii zaburzeń społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży

jest wyposażenie

słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do
organizowania i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej oraz działań profilaktycznowychowawczych.

7.

Uprawnienia/kwalifikacje wynikające ze studiów:
Studia podyplomowe: Resocjalizacja z profilaktyką. Elementy diagnozy i terapii zaburzeń

społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska
wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których

można

zatrudnić

nauczycieli

niemających

wyższego

wykształcenia

lub

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Studia przygotowują do zajmowania się
problematyką przestępczości oraz różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowania dzieci,
młodzieży i dorosłych, przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych,
penitencjarnych a także do radzenia sobie w sytuacjach trudnych we wszelkich typach szkół
oraz ośrodkach opiekuńczych i szkolno- wychowawczych. Absolwenci studiów uzyskują
specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii
społecznej, profilaktyki społecznej oraz terapii. Słuchacze nabywają umiejętności
diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi
i młodzieżą wychowywaną w rodzinach dysfunkcjonalnych, z diagnozą zaburzeń
emocjonalnych i zaburzeń zachowania.

8.

Sposób zaliczenia:

- uzyskanie na ocenę zaliczenia z każdego przedmiotu lub zdanie egzaminu na podstawie
kryteriów określonych przez osobę prowadzącą zajęcia programowe,
- opracowanie wybranego tematu pracy końcowej na podstawie literatury przedmiotu.
9.

Termin rekrutacji: -----------------

10. Termin rozpoczęcia: -------------11. Wymagane dokumenty:
- wypełniona karta zgłoszenia uczestnictwa,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
- kserokopia dowodu osobistego,
- kwestionariusz osobowy.

12. Dodatkowe informacje:
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia
wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów
podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

