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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Etyczne aspekty pracy kuratora sądowego   

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ethical aspects of the work of a probation officer 

Kierunek studiów  Praca socjalna 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki socjologiczne 
Język wykładowy język polski 
 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr Tomasz Adamczyk 
  

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 
konwersatorium 15 II 

dwiczenia   

laboratorium   
warsztaty   

seminarium   

proseminarium   
lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   
 

Wymagania wstępne W1 – posiadanie licencjatu 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studentów z etycznymi aspektami pracy kuratora sądowego 

C2 – nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących etyki kurateli 
sądowej  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 student posiada wiedzę z zakresu pracy socjalnej, socjologii i 

polityki społecznej w kontekście pracy kuratora sądowego 
K_W04 

W_02 student zna wybrane formy wsparcia beneficjentów kuratorów 
sądowych 

K_W06 

W_03 student ma wiedzę dotyczącą dysfunkcji społecznych 
podopiecznych kuratora sądowego, potrafi je zidentyfikowad, 
przeanalizowad i dokonad ich ocen 

K_W07 

W_04 student w sposób pogłębiony zna zjawiska i procesy dotyczące 
problemów społecznych i ich społeczno-kulturowych 
uwarunkowao 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student potrafi identyfikowad, omawiad i analizowad wybrane 
problemy społeczne  

K_U01 

U_02 student potrafi prowadzid etyczny dyskurs z zakresu 
problematyki życia społecznego w obszarach istotnych dla pracy 
kuratora sądowego 

K_U02 

U_03 student posiada podstawowe umiejętności do dokonania 
samodzielnej etyczno-społecznej interpretacji problemów 
społecznych pojawiających się w pracy kuratorów sądowych 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 student potrafi identyfikowad i rozstrzygad dylematy związane z 
wybranymi problemami społecznymi w kontekście pracy 
kuratora sądowego 

K_K03 

K_02 student wykazuje się pewną samodzielnością w procesie 
rozwiązywania problemów społecznych 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z etycznymi problemami pracy kuratora 
sądowego. Pozwala zdobyd wiedzę na temat specyfiki pracy kuratora sądowego i jego współpracy z 
innymi instytucjami społecznymi. 
 
Treści programowe:  
 

1. Etyka ogólna – wprowadzenie 
2. Podstawowe pojęcia etyki zawodowej  
3. Zasady, prawa i obowiązki kuratora sądowego. Rodzaje kurateli 
4. Kodeks etyki kuratora sądowego  
5. Wybrane metody pracy kuratora sądowego z uwzględnieniem aspektów etycznych 
6. Władza rodzicielska a kurator sądowy 
7. Kuratela sądowa dla dorosłych 
8. Współpraca kuratora sądowego z wybranymi organizacjami społecznymi 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 dyskusja, praca z tekstem kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

W_02 odgrywanie ról, praca pod 
kierunkiem 

kolokwium sprawdzone kolokwium 

W_03 burza mózgów, dyskusja kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

W_04 studium przypadku, praca z 
tekstem 

kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 burza mózgów, dyskusja kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

U_02 dyskusja, praca w grupach obserwacja, kolokwium sprawdzone kolokwium, 
U_03 burza mózgów, dyskusja kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 

przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca z tekstem, dyskusja kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

K_02 burza mózgów, dyskusja kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Kolokwium (50%), prezentacja multimedialna (30%), aktywnośd (20%) 

 

Na ocenę 2: 

(W) – student nie posiada wiedzy z zakresu pracy socjalnej, socjologii i polityki społecznej w 

kontekście pracy kuratora sądowego, nie zna wybranych form wsparcia beneficjentów kuratorów 

sądowych, nie ma wiedzy dotyczącej dysfunkcji społecznych podopiecznych kuratora sądowego, nie 
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potrafi ich zidentyfikowad, przeanalizowad i dokonad ich ocen, nie zna zjawisk i procesów 

dotyczących problemów społecznych i ich społeczno-kulturowych uwarunkowao 

(U) – student nie potrafi identyfikowad, omawiad i analizowad wybranych problemów społecznych, 

nie potrafi prowadzid etycznego dyskursu z zakresu problematyki życia społecznego w obszarach 

istotnych dla pracy kuratora sądowego, ani nie posiada też podstawowych umiejętności do 

dokonania samodzielnej etyczno-społecznej interpretacji problemów społecznych pojawiających się 

w pracy kuratorów sądowych 

(K) - student nie potrafi identyfikowad i rozstrzygad dylematów związanych z wybranymi problemami 

społecznymi w kontekście pracy kuratora sądowego i nie wykazuje się samodzielnością w procesie 

rozwiązywania problemów społecznych (nie podejmuje też działao w tym zakresie mimo 

otrzymywanej pomocy) 

 

Na ocenę 3: 

(W) – student posiada przynajmniej jakąś wiedzę z zakresu pracy socjalnej, socjologii i polityki 

społecznej w kontekście pracy kuratora sądowego, przynajmniej częściowo zna wybrane formy 

wsparcia beneficjentów kuratorów sądowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą dysfunkcji 

społecznych podopiecznych kuratora sądowego, w podstawowym stopniu potrafi je zidentyfikowad, 

przeanalizowad i dokonad ich ocen, przynajmniej w jakimś stopniu zna zjawiska i procesy dotyczące 

problemów społecznych i ich społeczno-kulturowych uwarunkowania 

(U) – student przynajmniej w jakimś stopniu potrafi identyfikowad, omawiad i analizowad wybrane 

problemy społeczne, przynajmniej w jakimś stopniu potrafi też prowadzid etyczny dyskurs z zakresu 

problematyki życia społecznego w obszarach istotnych dla pracy kuratora sądowego, w stopniu 

dostatecznym posiada także podstawowe umiejętności do dokonania samodzielnej etyczno-

społecznej interpretacji problemów społecznych pojawiających się w pracy kuratorów sądowych 

(K) – student przynajmniej w jakimś stopniu potrafi identyfikowad i rozstrzygad dylematy związane z 

wybranymi problemami społecznymi w kontekście pracy kuratora sądowego i potrzebuje pomocy w 

procesie rozwiązywania problemów społecznych 

 

 

Na ocenę 4: 

(W) – student posiada więcej niż dostateczną wiedzę z zakresu pracy socjalnej, socjologii i polityki 

społecznej w kontekście pracy kuratora sądowego, w większości zna wybrane formy wsparcia 

beneficjentów kuratorów sądowych, ma więcej niż dostateczną wiedzę dotyczącą dysfunkcji 

społecznych podopiecznych kuratora sądowego, w większości potrafi je zidentyfikowad, 

przeanalizowad i dokonad ich ocen, w większości zna też zjawiska i procesy dotyczące problemów 

społecznych i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania 
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(U) – student w większości potrafi identyfikowad, omawiad i analizowad wybrane problemy 

społeczne, w większości potrafi też prowadzid etyczny dyskurs z zakresu problematyki życia 

społecznego w obszarach istotnych dla pracy kuratora sądowego, w stopniu wyższym niż dostateczny 

posiada też podstawowe umiejętności do dokonania samodzielnej etyczno-społecznej interpretacji 

problemów społecznych pojawiających się w pracy kuratorów sądowych 

(K) - student w większości potrafi identyfikowad i rozstrzygad dylematy związane z wybranymi 

problemami społecznymi w kontekście pracy kuratora sądowego i zazwyczaj wykazuje się pewną 

samodzielnością w procesie rozwiązywania problemów społecznych 

 

 

Na ocenę 5: 

(W) – student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu pracy socjalnej, socjologii i polityki społecznej 

w kontekście pracy kuratora sądowego, w zna wszystkie wybrane przez prowadzącego formy 

wsparcia beneficjentów kuratorów sądowych, ma bardzo dobrą wiedzę wiedzę dotyczącą dysfunkcji 

społecznych podopiecznych kuratora sądowego, z łatwością potrafi je zidentyfikowad, 

przeanalizowad i dokonad ich ocen, zna też wszystkie omówione zjawiska i procesy dotyczące 

problemów społecznych i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania 

(U) – student potrafi identyfikowad, omawiad i analizowad wybrane problemy społeczne, prowadzid 

etyczny dyskurs z zakresu problematyki życia społecznego w obszarach istotnych dla pracy kuratora 

sądowego, posiada też podstawowe umiejętności do dokonania samodzielnej etyczno-społecznej 

interpretacji problemów społecznych pojawiających się w pracy kuratorów sądowych 

(K) - student potrafi identyfikowad i rozstrzygad dylematy związane z wybranymi problemami 

społecznymi w kontekście pracy kuratora sądowego i wykazuje się pewną samodzielnością w 

procesie rozwiązywania problemów społecznych 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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