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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - k.
unikatowy

Master of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Social Prevention and Resocialization - a unique
course of study

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

3.2. Państwo/region

0031: Rozwój umiejętności osobowościowych,
0923: Praca socjalna i doradztwo,
Polska,

0031: Personal skills and development, 0923:
Social work and counselling,
Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

Absolwent kierunku Profilaktyka społeczna i
resocjalizacja: • ma zaawansowaną wiedzę o
właściwościach nauk społecznych, a
szczególnie psychologii, socjologii, nauk
prawnych, pedagogiki i kryminologii, • zna
metody badań oraz zasady konstruowania
narzędzi badawczych i techniki pozyskiwania
danych, • ma uporządkowaną wiedzę o istocie i
treści norm i reguł prawnych, moralnych i
etycznych, organizujących działanie struktur i
instytucji społecznych, • potrafi wykorzystać
posiadaną wiedzę do interpretowania i
rozwiązywania społecznych problemów, • umie
samodzielnie i zespołowo określać priorytety
programów profilaktycznych i naprawczych,
potrafi zarządzać zespołem, • potrafi
komunikować się na specjalistyczne tematy z
różnymi grupami odbiorców.
Absolwent kierunku Profilaktyka społeczna i
resocjalizacja może pracować w: • administracji
rządowej i samorządowej, zajmującej się
rozwiązywaniem problemów społecznych, •
stowarzyszeniach, • organizacjach
gospodarczych i społecznych, • instytucjach i
organizacjach międzynarodowych, • środkach
masowego przekazu, • aparacie wymiaru

The graduate of Social Prevention and
Resocialization: • has adavanced knowledge of
the properties of social sciences, especially
psychology, sociology, legal sciences, pedagogy,
and criminology; • knows research methods and
the rules of constructing research tools and data
acquisition techniques; • has structured
knowledge of the essence and content of legal,
moral and ethical norms and rules, organizing the
operation of social structures and institutions; •
can apply the acquired knowledge to interpret
and solve social problems, can manage the
team"s work; • can independently and working in
a team prioritize preventive and remedial
programs. • can communicate on specialist
topics with various groups of recipients.

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

The graduate of Social Prevention and
Resocialization can work in: • state and local
government administration, dealing with solving
social problems; • associations; • economic and
social organizations; • international institutions
and organizations; • mass media; • justice
system, as an educator in a penal and corrective
facility and a professional probation officer (in
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sprawiedliwości (jako wychowawca w zakładzie both cases, after obtaining proper professional
karnym i poprawczym oraz zawodowy kurator qualifications).
sądowy – w tych przypadkach konieczne jest
zdobycie odpowiednich kwalifikacji).
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
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
Graduates can continue education at doctoral
studiach doktoranckich i uzyskać kwalifikację na studies and obtain a PQF/EQF level 8
poziomie 8 PRK/ERK.
qualification.
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja to
Social Prevention and Resocialization is a
kierunek zarówno wielodyscyplinarny jak i
multidisciplinary and interdisciplinary program. It
interdyscyplinarny. Należy do obszaru nauk
belongs to the field of social sciences and
społecznych i łączy w sobie zakresy poniższych combines the scope of the following disciplines: •
dyscyplin: • psychologia, • socjologia, •
psychology; • sociology; • pedagogy; • legal
pedagogika, • nauki prawne, • kryminologia, •
sciences; • criminology; • social psychology; •
psychologia społeczna, • pedagogika społeczna, social pedagogy; • penology.
• penologia.

7.4. Pozostałe uwagi

Full-time,
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