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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  
Metodyka pracy profilaktyczno-
resocjalizacyjnej.  

7. KOD ZAJĘĆ SW 34 

8. POZIOM/KATEGORIA ZAJĘĆ  Specjalnościowy do wyboru 

9. STATUS ZAJĘĆ  Fakultatywny 

10. USYTUOWANIE W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAJĘĆ Semestr I 

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 

 30      
 

3. CELE ZAJĘĆ 
 
C1 – Student nabywa wiedzę z zakresu metodyki wychowania resocjalizacyjnego, z nauk prawnych, 

główne elementy polskiego systemu resocjalizacji i kluczowe procedury [metody i formy pracy]  
w oddziaływaniu resocjalizującym. 

C2 – Student potrafi określić i projektować pracę resocjalizacyjną [indywidualną i grupową]  
z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczej 
resocjalizacji. 

C3 – Student zdobywa wiedzę i rozumie potrzeby osób i środowisk objętych postępowaniem 
resocjalizacyjnym. Będzie doskonalił metody i formy pracy oraz posiadał umiejętność poszukiwania 
optymalnych rozwiązań systemowych, by pracować indywidualnie i zespołowo.        

  
4.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji  

 
            Ogólne wiadomości i umiejętności zdobyte podczas nabytej wiedzy, obserwacji środowiska 
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 

Student potrafi określić miejsce metodyki wychowania resocjalizacyjnego w 
systemie nauk pedagogicznych i społecznych, zna podstawy prawne, główne 
elementy polskiego systemu resocjalizacji i kluczowe procedury [metody i formy 
pracy] w oddziaływaniu resocjalizującym. 

K_W01 
 

W_02 
Student, który zaliczył przedmiot potrafi projektować pracę resocjalizacyjną 
[indywidualną i grupową] z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze 
szczególnym uwzględnieniem metod twórczej resocjalizacji. 

K_W07 

K_01 

Student, który zaliczył przedmiot jest wrażliwy na specyficzne potrzeby osób i 
środowisk objętych postępowaniem resocjalizacyjnym, jest świadomy 
konieczności doskonalenia metod i form pracy oraz poszukiwania optymalnych 
rozwiązań systemowych, potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. 

K_K04 
K_K02 

 
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 

P1 
Wprowadzenie do problematyki aksjologicznych, prawnych i organizacyjnych podstaw reso-
cjaizacji. 

2 

P2 
Metodyka wychowania resocjalizacyjnego w systemie nauk pedagogicznych i społecznych. 
Przegląd historycznych i współczesnych systemów i modeli oddziaływań resocjalizacyjnych. 

2 

P3 Zasady dotyczące strategii i procedur wychowania resocjalizującego. 2 

P4 Charakterystyka podstawowych instytucji resocjalizacyjnych izolacyjnych i wolnościowych. 2 

P5 
Przegląd metod i form pracy wychowawczej w ramach izolacyjnych instytucji resocjalizacyj-
nych. 

2 

P6 
Metody twórczej resocjalizacji – teatr resocjalizacyjny, drama, terapia przez sport, muzykę  
i plastykę. 

2 

P7 Niedostosowanie społeczne w świetle teorii socjologicznych i psychologicznych. 2 

P8 Przyczyny i objawy niedostosowania społecznego. 2 

P9 
Postępowanie z młodzieżą agresywną w placówkach resocjalizacyjnych oraz praca z rodziną 
dotkniętą przemocą. 

2 

P10 Znaczenie autorytetu i walorów osobowościowych pedagoga w procesie resocjalizacji. 2 

P11 Uwarunkowania skuteczności podejmowanych działań resocjalizacyjnych. 2 

P12 Formy resocjalizacji. 2 

P13 Źródła zachowań negatywnych. 2 

P14 System izolacyjno – dyscyplinarny w Polsce. 2 

P15 
Projektowanie i przeprowadzanie zajęć wychowawczych na terenie instytucji opiekuńczych, 
profilaktycznych i resocjalizacyjnych. 

2 

RAZEM  30 
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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    
K_01    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; 
 
 
 
K_01; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecność studen 
-denta na zaję-
ciach, aktywność 
w dyskusjach, 
przygotowanie 
i zaprezentowa-
nie referatu, po-
zytywne zalicze-
nie kolokwium 
na ocenę dost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecność studen 
-denta na zaję-
ciach, aktywność 
w dyskusjach,  
przygotowanie 
i zaprezentowa-
nie referatu, po-
zytywne zalicze-
nie kolokwium 
na ocenę plus dost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecność na 
zajęciach, 
aktywność w 
dyskusjach, 
przygotowanie 
i zaprezentowani
e referatu 
ocenionego 
przynajmniej na 
ocenę dobrą, 
zaliczenie 
kolokwium 
przynajmniej na 
ocenę dobrą  
 
 
 

Obecność na 
zajęciach, aktyw-
ność w dysku-
sjach, przygoto-
wanie i zapre-
zentowanie re-
feratu ocenio-
nego przynaj-
mniej na ocenę 
plus dobrą. 
Zaliczenie kolo-
kwium przynaj-
mniej na ocenę 
plus dobrą.  
 
 
 

Obecność na 
zajęciach, ponad-
przeciętna akty-
wność w dysku-
sjach, przygoto-
wanie i przedsta-
wienie referatu z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej  
i wielu źródeł 
informacji, 
zaliczenie kolo-
kwium na ocenę 
bardzo dobrą. 
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10. Literatura podstawowa i uzupełniająca  
 
      Literatura podstawowa: 

LITERATURA PODSTAWOWA 
1. Konopczyńska M .- Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa, 2006, PWN. 
2. Pospiszyl K. – Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy i przykłady programów oddziaływań. W-wa. 
       1998, Wydawnictwo Akademickie ‘’ Żak” 
3. Górski S. – Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985, IWZZ. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bartkiewicz Z. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocja- 
        lizacyjnych, Lublin ,2001,AWH Antoni Dudek 
2. Cekiera Cz. – Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin,  
       1993 , KUL. 
3. Egan G.- Kompetentne pomaganie, Poznań, 2002, Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Marzec-Holka K., Głowik T., Bilska E., Iwanicki H. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji 

do funkcjonalności, Warszawa 2012. 
2. Sołtysiak T., Latoś A. (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym 

instytucji wychowawczych, poprawczych oraz karnych, Bydgoszcz 2010. 
3. Wojnarska A. (red.), Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin 2010. 
 

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; C2 P1-15 N1; N2 F1 

K1; P6S_KO C3 P1-15 N1; N2 F2 
 

12.  Obciążenie pracą studenta  

Formy aktywności  

Średnia liczba 
godzin na 

zrealizowanie 
aktywności 

1 2 

Udział w wykładach   

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konserwatoriach/ laboratoriach/projektach 30 

Udział w praktyce zawodowej  

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 31 
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Samodzielne studiowanie treści wykładów  
  

 

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 60 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne 2 

 
 
13. Zatwierdzenie karty zajęć do realizacji 
 
 
 

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


