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Ramowy program studenckiej praktyki zawodowej 

w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej 

 

Kierunek Pedagogika 

Specjalność Resocjalizacja i profilaktyka społeczna 

studia II stopnia, profil praktyczny 
 

  

 

Koordynator praktyk: dr Anna Więcławska 

Cele praktyki 

Praktyka stanowi integralną część studiów na kierunku Pedagogika o specjalności 

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna. 

Celem praktyk jest powiązanie poznanej teorii z praktycznym jej zastosowaniem  

w procesie resocjalizacyjnym, pogłębienie całokształtu wiedzy pedagogicznej w czasie zajęć 

z różnymi wiekowo i problemowo dziećmi, młodzieżą i  dorosłymi, doskonalenie praktycznej 

działalności w procesie resocjalizacyjnym, opiekuńczo - wychowawczym i diagnostycznym, 

rozwijanie inicjatywy w organizowaniu i prowadzeniu zajęć resocjalizacyjnych, rekreacyjno - 

wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i readaptacyjnych, kształtowanie w dalszym 

procesie wychowawczym pożądanych cech osobowości i tożsamości, pożądanej postawy 

etyczno-moralnej, emocjonalnej, wiązanie praktykanta z placówką i jej środowiskiem jako 

terenem przyszłej pracy zawodowej, kształtowanie pożądanej postawy zawodowej przyszłego 

wychowawcy, opiekuna, kuratora, terapeuty, pracownika służb. 

            Celem praktyk jest osiąganie efektów kształcenia określonych dla kierunku studiów,                                          

z uwzględnieniem efektów określonych dla specjalności: 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: 

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat przyczyn, form i objawów nieprzystosowania 

społecznego, zna także modele postępowania w zakresie profilaktyki społecznej 

i resocjalizacji oraz instytucje, w których są one realizowane. 

2. Ma wiedzę na temat przestępczości oraz jej sprawców i ofiar, zna także zasady, sposoby 

i metody rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców. 

3. Ma pogłębioną wiedzę na temat psychospołecznych prawidłowości rządzących procesem 

regulacji zachowań prowadzących do zjawisk niedostosowania, wykolejenia i patologii 

społecznej. 

4. Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur 

i dobrych praktyk stosowanych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. 
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5. Ma poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania osób nieprzystosowanych społecznie, 

w tym umieszczonych w zakładach karnych i poprawczych. 

6. Ma wiedzę na temat prawidłowych i zaburzonych mechanizmów funkcjonowania 

człowieka oraz ich znaczenia dla oceny jego zachowania w kontekście obowiązujących 

uregulowań prawnych. 

7. Ma pogłębioną wiedzę na temat uzależnień, ich uwarunkowań, rodzajów, faz rozwoju 

i funkcjonowania osób uzależnionych. 

8. Ma wiedzę na temat znaczenia mediacji w postępowaniu z nieletnimi, zna etapy 

procedury mediacyjnej, jak również prawne uregulowania postępowania mediacyjnego. 

9. Ma wiedzę na temat organizacji służby kuratorskiej, aktów prawnych regulujących 

instytucje kurateli sądowej, zna także prawa, obowiązki, zadania i specyfikę pracy 

kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych, zna kodeks etyki kuratora. 

10. Ma pogłębioną wiedzę na temat praw, obowiązków, zadań i specyfiki pracy wychowawcy 

placówki resocjalizacyjnej, zna także normy etyczne i prawne obowiązujące 

wychowawcę. 

 

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: 

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z pedagogiki i psychologii, kryminologii 

i kryminalistyki do analizowania i interpretowania różnego rodzaju patologicznych 

lub niewłaściwych sytuacji i zdarzeń społecznych, a także motywów i wzorów zachowań 

osób w nich uczestniczących. 

2. Potrafi ocenić przydatność typowych metod , procedur i dobrych praktyk do realizacji 

zadań z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji i terapii. 

3. W oparciu o posiadaną wiedze teoretyczną potrafi charakteryzować zjawiska 

niedostosowania, wykolejenia i patologii społecznej wskazując ich mechanizmy 

i przyczyny. 

4. Potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie środki, metody i techniki do realizacji 

zadań z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji. 

5. Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i diagnozowania zachowań 

człowieka i umie opisać mechanizmy psychologiczne leżące u ich podstaw. 

6. Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować osobę uzależnioną oraz skonstruować dla niej 

program działań resocjalizacyjno-terapeutycznych. 

7. Potrafi wybrać odpowiednie procedury mediacyjne oraz zastosować właściwe ze względu 

na uczestników mediacji i jej cel. 

8. Potrafi skonstruować program oddziaływań resocjalizacyjnych oraz program dla 

podopiecznego pozostającego pod nadzorem lub dozorem kuratora sądowego. 

9. Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne role, potrafi także inicjować i wyznaczać 

zadania, jak również podejmować działania pozwalające na ich realizację. 

10. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności 

diagnostycznej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej. 
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Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także konieczności 

permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych. 

2. Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych, 

resocjalizacyjnych i terapeutycznych, jest gotowy do realizowana wyzwań zawodowych, 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 

indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych. 

3. Jest wrażliwy na wszelkie przejawy patologii społecznej i nieprzystosowania społecznego, 

rozumie konieczność przywracania takich osób społeczeństwu. 

4. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania, profilaktyki i resocjalizacji 

oraz terapii nieletnich i dorosłych nieprzystosowanych społecznie. 

5. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i realizuje zadania 

z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji   dbając o ich poziom, innowacyjność 

i adekwatność do przyjętych celów. 

6. Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej, wykazuje cech refleksyjnego praktyka. 

7. Ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań wobec osób 

zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami 

 

Program praktyk 

Student powinien odbyć praktykę pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez daną 

instytucję. 

Praktyka na studiach niestacjonarnych jest praktyką ciągłą, w formie wolontariatu, 

ustalonego za porozumieniem stron. Trwa 3 miesiące/12 tygodni/360 godzin dla studiów II 

stopnia. 

Praktyka powinna polegać na aktywnym, poznawczym i praktycznym uczestniczeniu 

w życiu i działalności instytucji, poprzez: 

 zapoznanie się ze specyfiką instytucji, w której praktyka jest odbywana, 

w szczególności poznanie administracyjno-prawnych podstaw funkcjonowania 

instytucji, warunków materialnych i bytowych instytucji, budżetu instytucji, jego 

rozplanowania i przeznaczenia, itp.),  

 poznanie organizacji pracy na terenie instytucji w zakresie wynikającym ze specyfiki 

danej instytucji (struktury, funkcji, celów i zadań, planowania pracy, klimatu 

i atmosfery, form i metod pracy, istniejących zespołów, kół zainteresowań itp.),  

 poznanie współdziałania instytucji ze środowiskiem, szczególnie z rodzinami 

podopiecznych, wychowanków i skazanych placówek opiekuńczo-wychowawczych  

i resocjalizacyjnych, 

 zapoznanie z prowadzoną dokumentacją,   

 towarzyszenie opiekunowi w realizacji zadań z zakresu profilaktyki, readaptacji 

społecznej i probacji oraz działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym 

i resocjalizacyjnym, 

 realizowanie innych prac zleconych przez opiekuna praktyki, a wynikających 

z pełnionej przez niego funkcji w ramach zatrudnienia w danej instytucji, 
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 hospitowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych 

przez niego zajęć (min. 40 godzin), 

 samodzielnie, pod kontrolą opiekuna, przeprowadzenie różnych form zajęć 

i czynności określonych przepisami resortowymi w wymiarze min. 40 godzin, po 

uprzednim zatwierdzeniu konspektu zajęć przez opiekuna lub samodzielne 

realizowanie jednego programu resocjalizacyjnego, planu pomocy postpenitencjarnej 

opracowanego i uzgodnionego z opiekunem praktyk w placówce. 

 

Sposób dokumentacji praktyki 

W czasie praktyki ciągłej student dokumentuje jej przebieg w DZIENNIKU 

PRAKTYK, do którego dołącza scenariusze prowadzonych zajęć, konspekty, arkusze 

obserwacji, realizowany program resocjalizacyjny, realizowany plan pracy postpenitencjarnej, 

dokumentację realizowanych czynności diagnostycznych. 

Nad realizacja programu praktyk czuwa opiekun studenta w placówce, który sprawuje 

nadzór nad właściwym przebiegiem praktyki, udziela merytorycznych i metodycznych rad  

i wskazówek w czasie przygotowania zajęć, a po ich przeprowadzeniu wydaje stosowne 

zalecenia potwierdza w DZIENNIKU PRAKTYK przebieg każdego dnia praktyki. Po 

zakończeniu praktyki omawia ze studentem jej przebieg i wpisuje do DZIENNIKA 

PRAKTYK opinię wraz z oceną za wykonanie powierzonych zadań.  

Swoją opinię o przebiegu praktyki zamieszcza w DZIENNIKU PRAKTYK również 

student. 

Opiekun studenta na praktyce wypełnia także ZAŚWIADCZENIE (gdzie dokonuje 

m.in. weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów kształcenia), będące dokumentem 

pozostającym w aktach studenta na Uczelni. 

Warunki zaliczenia praktyki 

W czasie trwania praktyki student prowadzi DZIENNIK PRAKTYK. Zamieszcza  

w nim dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia.  

Do DZIENNIKA PRAKTYK dołącza scenariusze przeprowadzonych zajęć, konspekty, 

arkusze obserwacji, realizowany program resocjalizacyjny, realizowany plan pracy 

postpenitencjarnej, dokumentację realizowanych czynności diagnostycznych. 

Nauczyciel – opiekun zamieszcza w DZIENNIKU PRAKTYK opinię słowną  

o studencie (wyrażającą stopień jego zainteresowania pracą z dziećmi, wychowankami  

i skazanymi, zaangażowania w realizacji zadań, jego obowiązkowości, aktywności, 

punktualności, efektywności działań) oraz ocenę cyfrową w skali obowiązującej na Uczelni 

(bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny). 

Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem 

Dyrektora. 

Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator praktyk na podstawie opinii i oceny 

wystawionej przez placówki, wypełnionego ZAŚWIADCZENIA, DZIENNIKA PRAKTYK 

i załączonych scenariuszy zajęć, konspektów, arkuszy obserwacji, realizowanego programu 

resocjalizacyjnego itp. oraz rozmowy ze studentem. 
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Student składa dokumenty praktyki do koordynatora praktyk na Uczelni nie później 

niż do końca kwietnia II roku studiów. 

Praktyki mogą odbywać się m.in. w następujących instytucjach: 

 zakłady karne, areszty śledcze,  

 zakłady poprawcze, 

 młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  

 schroniska dla nieletnich, 

 ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych, 

 ośrodki leczenia uzależnień, 

 placówki socjalizacyjne, 

 ośrodki socjoterapii,  

 policja (w zakresie zadań profilaktyki i readaptacji społecznej), 

 straż miejska (w zakresie zadań profilaktyki i readaptacji społecznej), 

 kuratela sądowa,  

 kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, 

 placówki opiekuńczo - lecznicze, 

 instytucje systemu pomocy społecznej, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w zakresie problematyki niedostosowania 

społecznego), 

 domy dziecka, 

 inne – po zaakceptowaniu przez koordynatora praktyk.  

 

 


