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Nasza kadra, złożona głównie z praktyków, 
na co dzień pracujących w jednostkach sa-
morządowych, organizacjach pozarządo-
wych, administracji rządowej, placówkach 
społecznych i oświatowych, ośrodkach 
terapeutycznych, działach prewencji 
bądź Centralnym Biurze Śledczym Policji, 
Służby Więziennej przekaże Wam wiedzę, 
niezbędną do pracy z drugim człowiekiem. 
Dzięki zajęciom praktycznym dowiecie się, 
jak wygląda praca „w terenie” i jakie umie-
jętności są potrzebne do wykonywania 
pracy, która zawsze będzie potrzebna. Po 
skończeniu studiów uzyskacie odpowied-
nie kwalifikacje do wykonywania zawodu, 
otrzymacie dyplom studiów podyplomo-
wych oraz certyfikaty ukończenia dodatko-
wych szkoleń.

Każdemu z nas zdarzyło się choć raz w życiu zbłądzić. Ważne, 
by człowiek wyciągnął wnioski i naprawił to, co zepsuł. Jedni 
to potrafią, inni potrzebują pomocy. Na czym ona polega? 
Na odpowiednim podejściu do drugiego człowieka i nabyciu 
właściwych kompetencji i umiejętności niezbędnych do 
polepszenia życia jednostki.  

Zmiana  
zaczyna się od Ciebie

Philip G. Zimbardo   

„Podróż przez swój 
czas odbywasz tylko 
jeden raz, jest więc 
niezwykle istotne 

byś wykorzystał ją 
możliwie jak najlepiej”

Barbara Seidler 

„Bowiem nie 
surowość przesunięta 

poza bariery 
humanizmu, lecz 

nieuchronność represji 
spełnia funkcję 
wychowawczą”



Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych (I lub 
II stopnia), funkcjonariusze i pracow-
nicy zakładów karnych i aresztów 
śledczych, pracownicy socjalni, 
wolontariusze i pracownicy stowa-
rzyszeń pomagających pokrzyw-
dzonym, pracownicy ośrodków 
terapeutycznych, resocjalizacyjno-
-wychowawczych, diagnostycz-
nych, adaptacyjnych, poradni dla 
osób uzależnionych, administracji 
rządowej i samorządowej, działów 
prewencji, straży miejskiej, policji 
i wojska oraz zainteresowanym pro-
blematyką przeciwdziałania patolo-
gicznym zjawiskom społecznym  

Czego się nauczysz?
Podstaw pedagogiki specjalnej 
i resocjalizacyjnej, elementów etyki 
zawodu nauczyciela, diagnostyki 
psychopedagogicznej, profilaktyki 
i terapii uzależnień, podstaw praw-
nych i etycznych w zakresie pracy 
resocjalizacyjnej, streetworkingu, 
dydaktyki specjalnej, metodyki pracy 
resocjalizacyjnej, mediacji i negocja-
cji w resocjalizacji, treningu interper-
sonalnego, praktyki w placówkach 
oświatowych i społecznych, świetli-
cach środowiskowych

Czas trwania:
• 3 semestry / 450 godzin / 150 
godzin praktyk zawodowych 

Opłaty
• opłata jednorazowa: 3.500 zł
• opłata w dwóch ratach: 2 x 1.800 zł
• opłata w czterech ratach: 4 x 900 zł
• opłata rejestracyjna: 85 zł
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Motyl Lorenza Czy 
chaos może wyłaniać 
się z porządku? Na takie 
pytania odpowiada 
matematyczna teoria 
chaosu. Opisuje ona 

zjawiska, w których drobna zmiana 
warunków początkowych po pewnym 
czasie powoduje znaczne różnice 
w zachowaniu całego układu. Teoria 
chaosu rozwinęła się za sprawą 
Edwarda Lorenza, w ramach badań 
nad prognozowaniem pogody. Istotę 
tej teorii ujmuje metaforycznie tzw. 
efekt motyla: trzepot motylich skrzydeł 
w jednej części globu po pewnym 
czasie spowodować może tornado 
w odległym miejscu. 


