Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - k.
unikatowy

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Social Prevention and Resocialization

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji

Faculty of Applied Social Sciences and
Resocialization

3.1. Dziedzina ISCED

0314: Socjologia i kulturoznawstwo,

0314: Sociology and cultural studies,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku Profilaktyka Społeczna i
The graduate of Social Prevention and
Resocjalizacja: • ma podstawową wiedzę o
Resocialisation: • has basic knowledge about the
właściwościach nauk społecznych, a
properties of social sciences, especially
szczególnie psychologii, socjologii, nauk
psychology, sociology, legal sciences,
prawnych, pedagogiki, kryminologii; • ma
pedagogics and criminology; • has basic
podstawową wiedzę o elementach i różnych
knowledge of elements and various types of
rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz social structures and institutions, as well as
procesach ich przeobrażeń) istotnych dla
processes of their transformation, important for
diagnozowania czynników chroniących i
the diagnosis of protective factors and risk
czynników ryzyka rozmaitych społecznych
factors of various social threats; • can
zagrożeń; • potrafi samodzielnie i zespołowo
independently and collectively determine the
określać priorytety projektowanych programów priorities of the planned preventive and
profilaktycznych i naprawczych; • weryfikuje
corrective programmes; • can verify the
zasadność i adekwatność stosowania sposobów legitimacy and adequacy of the use of
reakcji o charakterze zapobiegawczym,
preventive, educational, therapeutic, assistance,
wychowawczym, terapeutycznym, pomocowym, integration and repressive measures; • uses the
integracyjnym, represyjnym itp.; • wykorzystuje knowledge of many disciplines to analyse,
wiedzę wielu dyscyplin do analizy, oceny
evaluate the effectiveness and assess social
skuteczności i kosztów społecznych inicjatyw
costs of initiatives and organised strategies,
oraz zorganizowanych strategii, metod i form
methods and forms of counteracting social
przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i
threats and problems; • can use basic
problemom; • potrafi wykorzystywać
interdisciplinary knowledge to formulate own and
podstawową interdyscyplinarną wiedzę do
team research projects and use modern
formułowania własnych i zespołowych projektów technologies, standard methods, research tools
badawczych i zastosować nowoczesne
and analytic means to properly perform and/or
technologie, standardowe metody, narzędzia
manage the performance of research.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

badawcze i środki analityczne do prawidłowego
wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: • straży Graduates can find employment in: • municipal
miejskiej; • policji; • zakładach karnych; •
guard; • police; • prisons; • facilities for juvenile
placówkach dla nieletnich sprawców
offenders; • addiction treatment centres and
przestępstw; • ośrodkach leczenia uzależnień i children and youth behavioural disorders
zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; •
treatment centres; • offices dealing with culturally
urzędach zajmujących się osobami odmiennymi different people.
kulturowo.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
W ramach programu studiów, studenci mają
programu studiów istotnych ze względu na obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 60
kompetencje absolwenta
godzin.

As part of their studies, students are required to
complete a 60-hour internship.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
Graduates can continue education at master
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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