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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  
 

1.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

1. JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony 
Zdrowia 

2. NAZWA KIERUNKU STUDIÓW Socjologia 

3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW Stacjonarne 

4. PROFIL STUDIÓW Praktyczny 

5. POZIOM KSZTAŁCENIA Studia I stopnia 

6. NAZWA ZAJĘĆ  Pedagogika resocjalizacyjna  

7. KOD ZAJĘĆ SW 33 

8. POZIOM/KATEGORIA ZAJĘĆ  Specjalnościowy do wyboru 

9. STATUS ZAJĘĆ  Fakultatywny 

10. USYTUOWANIE W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAJĘĆ Semestr IV 

11. JĘZYK WYKŁADOWY Polski  

12. LICZBA PUNKTÓW ECTS  2 

13. KOORDYNATOR ZAJĘĆ   

14. ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ 
mgr Piotr Hryniszyn 
 

 

2. Formy zajęć dydaktycznych w ramach modułu i ich wymiar  
Wykład 

 W 
Ćwiczenia 

C 
Konwersatorium 

K 
Laboratorium 

L 
Projekt 

PR 
Praktyka 

PKZ 
Inne 

10 20      
 

3. CELE ZAJĘĆ 
C1 – Wprowadzenie studentów w zakres pojęć i poglądów pedagogiki resocjalizacyjnej. Przedstawienie   
      rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, systemów resocjalizacji oraz współczesnych poglądów na tę  
      dziedzinę pedagogiki specjalnej (oddziaływań resocjalizacyjno- wychowawczych). 
C2 - Wyjaśnienie celów, uwarunkowań, zasad i procesu resocjalizacji nieletnich i pełnoletnich. Ukazanie  
      głównych problemów nieprzystosowania społecznego, źródeł i przebiegu zaburzeń procesu socjalizacji  
     i wychowania prowadzących wykluczenia, marginalizacji społecznej i demoralizacji. Rozwijanie zainte- 
    resowań studentów problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej oraz uczenie ich umiejętności umiejsco- 
    wienia tej subdyscypliny na tle nauk pedagogicznych oraz innych nauk społecznych i prawnych. Zdobędą     
    wiedzę nt. powstania i rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, jej miejsca w nauce Socjologii.  

C3 – Zostaną wprowadzeni w literaturę przedmiotu oraz otrzymają wskazówki w zakresie poszukiwania źródeł do  
    samodzielnego poszerzania wiedzy. Zdefiniowane i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia dot. resocjalizacji,          
    Przedstawione zostaną nowe trendy w resocjalizacji oraz skala zjawisk ukazujących obecne i przyszłe potrzeby  
     resocjalizacyjne.  

 
4.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji  

 
Ogólne wiadomości i umiejętności zdobyte podczas nabytej wiedzy i doświadczenia życiowego.  
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5.  Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie do  
kierunkowych 

efektów uczenia się 
– identyfikator 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Podstawową wiedzę socjologiczną dotyczącą sporów teoretycznych i 
metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii na temat struktur, 
instytucji i rodzajów więzi społecznych oraz ich historycznej ewolucji 

K_W09 

W_02 
Prawidłowo rejestrować i interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, 
gospodarcze, polityczne) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w oparciu o 
zasady metodologii   

K_U01 

U_01 

Umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych w języku polskim oraz 
rozumienia wystąpień w języku angielskim, w zakresie socjologii dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, 
a także zróżnicowanych źródeł 

K_U10 

U_02 Uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K_U06 

6.  Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa) 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 
 
 
 

Socjalizacja-wychowanie-resocjalizacja. Wprowadzenie w problematykę resocjalizacji  
1. Cele i zakres wykładu. Organizacja zajęć, literatura obowiązkowa i pomocnicza, wymogi. 2. Resocja-
lizacja, jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej. Powstanie i rozwój pedagogiki socjalizacyjnej.  
3. Społeczno-polityczne, ekonomiczne i socjalne zburzenia procesu wychowania a potrzeby i wymogi 
resocjalizacji. Przesłanki oddziaływań resocjalizacyjnych. Czy mamy kryzys resocjalizacji? Więcej „policji” 
czy więcej wolności? 

1 

W2 
Stygmatyzacja i destygmatyzacja dewiantów. Przestrzenie oddziaływań resocjalizacyjnych  

1. Dylematy współczesnej resocjalizacji w kontekście naznaczenia społecznego.2. Zmiana obszarów 
oddziaływań resocjalizacyjnych (wiek, grupy społ.) 3. Resocjalizacja a przeciwdziałanie przestępczości. 

1 

W3 

Współczesna pedagogika resocjalizacyjna Istota socjalizacji, wychowania i resocjalizacji. Rzeczy-
wistość wychowawcza a problemy resocjalizacyjne. Człowiek między „mieć” a „być”.1. Cele i granice 
kontroli społecznej. 2. Ideał i cele wychowania a cele resocjalizacji. 3. Strategie, metody i techniki 
wychowania resocjalizacyjnego. 4. Funkcje systemu resocjalizacji w Polsce. 5. Granice resocjalizacji. 6. 
Resocjalizacja, jako powtórna socjalizacja i „kanalizowanie instynktów”.7. Wsparcie dla resocjalizacji ze 
strony nauk humanistycznych i medycznych. 

1 

W4 

Współczesne teorie resocjalizacji nieletnich :  
Cele i zadania resocjalizacji a osoba wychowanka. Różnorodność i zmienność możliwości oddziaływań 
resocjalizacyjnych. 1. Koncepcje H.J. Eysencka, M.Q. Warren, H. Quaya oraz inne koncepcje resocjalizacji 
na świecie. 2. Nowoczesne systemy resocjalizacyjne na świecie. 3. Poszukiwanie nowych sposobów i 
technik resocjalizacji. 4. Psychologia, socjologia, medycyna oraz dyscypliny pedagogiki wsparciem dla 
procesu resocjalizacji. 

1 

W5 

Etiologia i współczesne problemy nieprzystosowania społecznego: 1.Norma i patologia w zachowa-
niach człowieka. 2. Pojęcia: nieprzystosowanie społeczne, wykolejenie społeczne, demoralizacja, dewia-
cje społeczne. 3. Koncepcje nieprzystosowania społecznego. 4. Czynniki wpływające na nieprzystosowa-
nie społeczne. Zaburzenia osobowości a nieprzystosowanie społeczne. 5. Zasadnicze objawy i typologie 
nieprzystosowania społecznego. 6. Zjawiska społeczne a nieprzystosowanie społeczne (bezrobocie, 
nierówności społeczno-ekonomiczne, status społeczny). 

2 

W6 

Odpowiedzialność karna nieletnich: Społeczne aspekty zjawiska przestępczości nieletnich. 1. Skala i 
charakter przestępczości nieletnich. Zasadnicze przejawy przestępczości nieletnich. 2. Odpowiedzial-ność 
nieletnich i zasady postępowania z nimi w świetle ustawy z 26 października 1982 roku (z późn. zm.) o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. 3. Możliwości, cele i zasady ograniczania władzy rodzicielskiej. 

1 

W7 

Resocjalizacja w środowisku otwartym i zamkniętym. Instytucje resocjalizacji w Polsce :  
1. Zasadnicze cele i zadania resocjalizacji w środowisku otwartym i zamkniętym.  
2. Resocjalizacja w środowisku otwartym. - Dlaczego lepiej resocjalizować niż „zamykać”. Rola środowiska 
otwartego; -Resocjalizacyjna rola pracy zawodowej i społecznej w resocjalizacji; - Kultura i sport w 

2 
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resocjalizacji nieletnich; - Organizacyjne możliwości działań resocjalizacyjnych – kuratorzy sądowi, 
rodziny zastępcze, Ochotnicze Hufce Pracy, środowiskowe programy resocjalizacji i wsparcia (street 
wokerzy – pedagodzy uliczni, organizacje non-profit). Rola i zadania sądu rodzinnego; - Uwarunkowania 
pracy z tzw. trudną młodzieżą w placówkach szkolnych; - Instytucje porządku publicznego i 
samorządowe a potrzeby resocjalizacji. 
3. Resocjalizacja w środowisku zamkniętym. : Cele, zasady i przebieg resocjalizacji w środowisku 
zamkniętym; Schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, pogotowia opiekuńcze; Zakłady 
poprawcze; Zakłady karne; Zagrożenia dla procesu resocjalizacji w warunkach zamkniętych (patologie w 
funkcjonowaniu placówek dla nieletnich i zakładów karnych); Trendy polityki karnej i penitencjarnej a 
potrzeby i wymogi resocjalizacji. Czy rygoryzm karny jest skutecznym środkiem poprawy bezpieczeństwa 
i zmniejszenia demoralizacji 
4. Resocjalizacja sprawców nowych przestępstw – korupcja, przestępstwa w cyberprzestrzeni, terro-
ryzm, członkowie zorganizowanych grup przestępczych, przestępstwa pracownicze, „białe kołnierzyki”. 

W8 

Zaburzenia wychowawcze XXI wieku a resocjalizacja: 1. Próba klasyfikacji i podziału współczes-nych 
zagrożeń. 2. Społeczno-ekonomiczne peryferie i półperyferie (teoria A. Gluksmanna) a narastanie potrzeb 
oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych. 3. Rodzina, jako zasadnicze źródło prawid-łowej 
socjalizacji. 4. Resocjalizacja w sytuacji uzależnień od substancji chemicznych. 5. Dzieci ulicy. 6. 

Pedagogika resocjalizacyjna wobec rozwoju zjawisk patologii społecznej. 7. Podsumowanie wykładów. 

2 

 RAZEM  10 

Ćw.Projekt 

P1 

Organizacja projektu. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej: Wymogi merytoryczne  
i organizacyjne. Przebieg zajęć – obowiązki studentów. Podstawowa literatura.  
Resocjalizacja – penalizacja – readaptacja społeczna – system karny – instytucje resocjalizacyjne – 
niedostosowanie społeczne - działalność opiekuńczo-wychowawcza – prawne podstawy resocjalizacji – 
zakład karny – dom poprawczy – placówka opiekuńczo-wychowawca – policyjna izba dziecka – kuratela 
sądowa – świetlica socjoterapeutyczna – streetworking. 

2 

P2 
Socjalizacja-wychowanie-resocjalizacja. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki resocjaliza-
cyjnej: Pedagogika resocjalizacyjna, jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej. Powstanie i rozwój 
pedagogiki resocjalizacyjnej. Humanistyczne przesłanki oddziaływań resocjalizacyjnych. 

2 

P3 

Stygmatyzacja i destygmatyzacja dewiantów. Przestrzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. 
Stygmat, jako zjawisko i problem społeczny. Naznaczenie osób karanych w kontekście ich powrotu do 
społeczeństwa otwartego. Proces dystygmatyzacji, jako warunek skutecznego powrotu do społecznego 
funkcjonowania.  

2 

P4 
Współczesna pedagogika resocjalizacyjna  
Resocjalizacja – kierunki, zasady, metody. Behawioralne, psychoanalityczne i twórcze podejście do 
resocjalizacji. Funkcje systemu resocjalizacji w Polsce. Resocjalizacja, jako powtórna socjalizacja. 

2 

P5, 
P6 

Zaburzenia w wychowaniu nieletnich  
Koncepcje zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży; Typologia niedostosowania społecznego (NS) i 
socjalności (A); Czynniki wpływające na nieprzystosowanie społeczne. Zaburzenia osobowości a 
nieprzystosowanie społeczne. Zaburzenia w zachowaniu a popadanie w zachowania przestępcze. Nowe 
przestrzenie niedostosowania społecznego. Zjawiska społeczne a nieprzystosowanie społeczne 
(bezrobocie, nierówny start, nierówno-ści społeczno-ekonomiczne, status społeczny). Psychologiczne 
aspekty oceny NS i A. Nowe typu nie-przystosowania społecznego.  
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P7-
P9 

Kontrola społeczna: Instytucjonalne i nieinstytucjonalne narzędzi kontroli społecznej. Granice kontroli 
społecznej. Sprawności i sumienie. Jak ograniczać przestępczość – czy kierunek na surowe karanie jest 
słuszny? 

 
2 

P10-
11 

Instytucje resocjalizacji w Polsce 
Resocjalizacja w zakładach karnych. Przestępstwo i kara kryminalna. Zakład karny – podstawy prawne 
działania, cele, zakres działania; Zakład karny, jako instytucja resocjalizacyjna; Patologie w zakładach 
karnych-podkultura więzienna. Resocjalizacja penitencjarna-przebieg, ograniczenia, deprywacje. Rea-
daptacja społeczna skazanych. Instytucje resocjalizacji nieletnich. Schroniska dla nieletnich, policyjne izby 
dziecka, pogotowia opiekuńcze. Zakłady poprawcze. Cele, zadania, formy i metody kurateli sądowej. 

 
 

4 

P12-
16 

Odpowiedzialność karna nieletnich: Społeczne aspekty zjawiska przestępczości nieletnich; Skala i 
charakter przestępczości nieletnich. Zasadnicze przejawy przestępczości nieletnich; Odpowiedzialność 
nieletnich i zasady postępowania z nimi w świetle ustawy z 26 października 1982 roku (z późn. zm.) o 
postępowaniu w sprawach nieletnich; Możliwości, cele i zasady ograniczania władzy rodzicielskiej. 

 
2 

P17-
20 

Twórcza resocjalizacja: Idea twórczej resocjalizacji; Struktura i dynamika procesu twórczej resocjaliza -
zacji; Metody twórczej resocjalizacji. Streetworking. 

 
2 

 Razem  20 



4 
 

 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się /w odniesieniu do poszczególnych efektów/   

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

EU 
 
 

Egzamin 
pisemny 

EP 
 
 

Kolokwium 
TW 

 
 

 
Projekt 

PR 
 
 
 

Sprawdzia
n 

wejściowy 
P 
 
 

Sprawozdanie 
 
 

Inne 
N 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

W_01    PR1    

W_02    PR1    
U_01    PR1    
U_02    PR1    

8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol  Forma zajęć 
N 1  Wykład połączony z prezentacja multimedialną 
N 2 Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  
      9.1. Sposoby oceny 
 

Ocena formująca 
F 1   Kolokwium nr 1  
F 2  Ćwiczenie projektowe nr 1 
F 3 Kolokwium nr 2 
F 4 Ćwiczenie projektowe nr 2 

 

Ocena podsumowująca 
P1    Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium (średnia zwykła F1 + F3) 
P2  Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie średniej zwykłej F2 + F4 
P3 Zaliczenie na podstawie średniej ważonej P1 + P2 

 

9.2. Kryteria oceny   
Symbol 
Efektu 

Uczenia się 
Na ocenę 3 Na ocenę + 3 Na ocenę 4 

 
Na ocenę + 4 

 
Na ocenę 5 

1 2 3 4   

W_01; 
W_02; 
 
 
 
U_01;  
U_02; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Student zna 
podstawowe 
pojęcia i metody 
w stopniu mini-
manym; 
Pezentacja zos-
tanie wykonana 
na poziomie 
dostatecznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student zna 
podstawowe 
pojęcia i metody 
w stopniu dost.  
Pezentacja zosta-
nie wykonana na 
poziomie plus 
dostatecznym. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Student zna 
pojęcia i metody 
w stopniu 
zadowalającym; 
Poznaje wiedzę 
na temat proble-
matyki,  działań 
w resocjalizacji i 
w stopniu 
dobrym; 
Prezentacja zos-
tanie wykonana 
na poziomie 
dobrym. 
 
 
 

Student zna 
pojęcia i metody 
w stopniu 
zadowalającym; 
Poznaje wiedzę na 
temat problema-
tyki, działań w 
resocjalizacji 
stopniu dobrym 
plus:  Prezentacja 
zostanie wykona-
na na poziomie 
plus dobrym. 
 
 
 
 

Student zna 
podstawowe 
pojęcia z zakresu 
resocjalizacji z 
umiejętnościami 
praktycznymi 
w stopniu biegłym;  
w stopniu bardzo 
dobrym.   
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca  
 
      Literatura podstawowa: 

1. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. 
Wydawnictwo APS, Warszawa 2001 lub 2004 i ich wznowienia. 

2. K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, 
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998. 

3. M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006. 
4. H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006. 

Literatura dodatkowa: 
5. Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

1990. 
6. W.W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wydawnictwo 

Akademickie Żak, Warszawa 2003. 
7. R. Borowski, D. Wysocki, Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, Płock 2001. 
8. M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1996. 

Literatura do ćwiczeń: 
1. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. 
Wydawnictwo APS, Warszawa 2001 lub 2004 i ich wznowienia. 
2. Resocjalizacja t. 1 red. B. Urban, J.M. Stanik, PWN, Warszawa 2008 
3. M. Konopczyński, Teoretyczne podstawy metodyki kulturotwórczych oddziaływań resocjalizacyjnych 
wobec nieletnich, PWN, Warszawa 2006. 

 
11.  Macierz realizacji zajęć 

 
Symbol efektu 

uczenia się 

Odniesienie do efektów 
zdefiniowanych dla 

programu 

Cele zajęć Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

1 2 3 4 5  

W 1; W2  P6S_WG C1 W 1-8 N1; N2 F1 

U1; U2 P6S_UW C2, C3 W 1-8 N1; N2 F2 
 

12.  Obciążenie pracą studenta  

Formy aktywności  

Średnia liczba 
godzin na 

zrealizowanie 
aktywności 

1 2 

Udział w wykładach  10 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konserwatoriach/ laboratoriach/projektach  

Udział w praktyce zawodowej  

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 31 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  
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Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 10 

Przygotowanie do konsultacji  

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 

Suma godzin pracy własnej studenta 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS na zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności praktyczne 50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne 2 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty zajęć do realizacji 
 
 
 
 

1. Odpowiedzialny za zajęcia:                                                         Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia …………………. 


