
UCHWAŁA NR 16/2018

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów
podyplomowych Resocjalizacja z elementami socjoterapii

Na podstawie art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. póz. 2183 z późn. zm.) w związku
z § 1 ust. 8 uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia
05.03.2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów
podyplomowych oraz kursów dokształcających, Senat Akademii Marynarki
Wojennej uchwala:

§1

Efekty kształcenia dla zakresu Resocjalizacja z elementami socjoterapii.

§2

Po ukończeniu studiów podyplomowych nadaje się kwalifikacje cząstkowe
na poziomie 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

§3

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych AMW.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW
Nr 16 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Efekty kształcenia - Resocjalizacja z elementami socjoterapii

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty
kształcenia

Organizacja studiów

• Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Humanistycznych
i Społecznych
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne
Liczba punktów ECTS: 45
Liczba semestrów: 2
Związek z obszarem kształcenia - prowadzonym kierunkiem studiów: obszar
wiedzy: nauki społeczne

• Liczba godzin zajęć (bezpośredni kontakt z nauczycielem): 280

Symbol
efektu

kształcenia

Opis efektów kształcenia dla studiów
podyplomowych na kierunku pedagogika z

elementami socjoterapii

Po ukończeniu studiów absolwent:

Odniesienie
do

charakterystyk
l i II stopnia

PRK - poziom
7

WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W5

K_W6

zna terminologię używaną w pracy pedagoga
resocjalizacyjnego, czemu towarzyszy pogłębione
rozumienie najważniejszych pojęć stosowanych w
resocjalizacji
i socjoterapii
zna wybrane psychologiczne i społeczne koncepcje
człowieka stanowiące teoretyczne podstawy
działalności resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i
społecznym, obejmującą problematykę prawidłowości
i nieprawidłowości rozwojowych, pogłębioną w
odniesieniu do psychospołecznych aspektów
procesów resocjalizacji i socjoterapii.
ma pogłębioną wiedzę o różnych środowiskach
wychowania i socjalizacji oraz resocjalizacji, ich
specyfice i procesach w nich zachodzących,
osadzoną
w interdyscyplinarnej perspektywie nauk społecznych
ma wiedzę o uczestnikach działalności
resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych
zadań, normach, procedurach stosowanych w
resocjalizacji i socjoterapii

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S WG
P7U W

P7S WG



UMIEJĘTNOŚCI

K U1
potrafi innowacyjnie wykonywać zadania z obszaru P7UJJ
profilaktyki, resocjalizacji, także w nietypowych P7S UW
warunkach

K U2 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizowania i interpretowania
złożonych, w tym nietypowych problemów
wychowawczych, analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania
sytuacji oraz analizowania i projektowania strategii
działań wychowawczych i społecznych w odniesieniu
do różnych kontekstów działalności resocjalizacyjnej
i socjoterapeutycznej;

P7UJJ
P7S UW

K U3 posiada umiejętności badawcze, analityczne i
diagnostyczne pozwalające na analizowanie i badanie
procesów socjalizacji i resocjalizacji i ich kontekstów
przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi
badawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować
i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz
wskazywać kierunki dalszych badań

P7U_U
P7S UW

K U4

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się
w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień
z obszaru resocjalizacji i socjoterapii; potrafi
komunikować się na tematy z zakresu działalności
resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej ze
zróżnicowanym kręgiem odbiorców

P7UJJ
P7S UK

K U5 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
w podejmowanej działalności resocjalizacyjnej i
socjoterapeutycznej; przewiduje skutki konkretnych
działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

P7U_U
P7S UW

K U6 potrafi kierować pracą zespołu; ma umiejętności
organizacyjne pozwalające na realizację celów
związanych z działalnością resocjalizacyjną oraz
socjoterapeutyczną

P7UJJ
P7S UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K K1

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie
podejmowania działań wychowawczych w środowisku
społecznym; jest gotów do inspirowania i
organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego; bierze odpowiedzialność za własne
działania i decyzje; jest gotów do myślenia i działania
na rzecz dobra publicznego, w sposób społecznie
odpowiedzialny oraz przedsiębiorczy

P7U_K
P7S KO

K K2

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych, a także
podtrzymywania etosu zawodu

P7U_K
P7S KR

K - kompetencje społeczne
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności


