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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metody oddziaływań resocjalizacyjnych  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of Social Rehabilitation Interactions 

Kierunek studiów  Praca socjalna i ekonomia społeczna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne  

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Katarzyna Lenart-Kłoś 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 30 II 3 

 

Wymagania wstępne - 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie uczestników zajęć z wybranymi metodami resocjalizacyjnymi i specyfika pracy z 
osobami wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych 
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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 Absolwent zna i rozumie metody oddziaływań 
resocjalizacyjnych kierowane do różnych odbiorców 

K_W06 

W_02 Absolwent zna zasady konstruowania Indywidualnych Planów 
Resocjalizacji 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi kierować pracą zespołu podczas realizacji 
zadania grupowego w postaci skonstruowania Indywidualnego 
Planu Resocjalizacji oraz określać priorytety służące realizacji 
tego zadania 

K_U04 

U_02 Absolwent potrafi prezentować samodzielne rozwiązania 
problemu związanego z wyborem właściwej metody 
oddziaływania resocjalizacyjnego, dobrać odpowiednią 
argumentację merytoryczną i wykorzystać ją w debacie 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów 
związanych z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych 
samodzielnie lub przy wsparciu osoby kompetentnej 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Rodzaje metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego oraz ich charakterystyka 
Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech wychowanka. Zróżnicowanie 
„podatności” na resocjalizację (teoria H.J. Eysencka) 
Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w świetle typologii Herberta Quaya. 
Zasady resocjalizacji 
Realizacja zadań resocjalizacyjnych w praktyce penitencjarnej i opiekuńczo-wychowawczej 
Rola edukacji w resocjalizacji – nauczanie w jednostkach penitencjarnych, szkoły w zakładach 
poprawczych, rola Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Resocjalizacja przez pracę, program „Praca dla więźniów” 
Działalność kulturalno-oświatowa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych – rola arteterapii, sportu, 
muzyki 
Wolontariat jako metoda oddziaływań resocjalizacyjnych 
Socjoterapia i biblioterapia 
Udział społeczeństwa w resocjalizacji - istota, formy, organizacja kontaktów, udział rodzin, 
organizacji i instytucji w resocjalizacji 
System Dozoru Elektronicznego 
Warunkowe przedterminowe zwolnienie 
Sylwetka nowoczesnego wychowawcy – rola i zadania 
Rozpoznanie nieprzystosowania społecznego wychowanków - budowanie diagnozy resocjalizacyjnej 
- konstruowanie Indywidualnych Planów Resocjalizacji  
Wizyta studyjna w placówce resocjalizacyjnej 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 
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Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem, dyskusja kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Praca z tekstem, dyskusja kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupach, studium 
przypadku, elementy 
learning-by-doing i design 
thinking 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta pracy, Produkt 
końcowy (Indywidualny 
Plan Resocjalizacyjny) 

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składa się obecność na zajęciach (20%), aktywność na zajęciach (20%), 

wykonanie zadania (Indywidualny Plan Resocjalizacyjny) (20%) i pisemne zaliczenie (40%). 

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy odrobić podczas 

konsultacji.  

Końcowe zaliczenie pisemne będzie obejmowało wiedzę uzyskaną na zajęciach z tekstów źródłowych i 

opracowań tematycznych omówionych na zajęciach. 

Warunki zaliczenia kolokwium: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z kolokwium 

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt. 

ocena dobra plus – od 80% pkt. 

ocena bardzo dobra - od 90% pkt. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 
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