
 

UCHWAŁA NR 107/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
z Zakresu Czynności w Nadzorze Kuratorskim  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych  
z Zakresu Czynności w Nadzorze Kuratorskim od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 107/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych z Zakresu Czynności w Nadzorze Kuratorskim 
 
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada realizację 160 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 31 

 
Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. 

Substancje psychoaktywne, 
rozpoznawanie zachowań 
podopiecznych, diagnoza, 
profilaktyka, pomoc - praca z 
osobami uzależnionymi 

11 wykład zaliczenie 2 

2. Nowe metody pracy z podopiecznymi 
- metody mediacji 5 warsztaty zaliczenie 1 

3. 

Klasyfikacja zaburzeń 
osobowościowych i chorób 
psychicznych. Modelowe podejście 
do pracy z takimi osobami 

10 6h wykład  
4h warsztaty zaliczenie 2 

4. 
Metody radzenia sobie z 
agresywnymi zachowaniami 
podopiecznych 

10 6h wykład  
4h warsztaty zaliczenie 2 

5. Rola kuratora w wykonywaniu kar i 
środków karnych 15 5h wykład 

10h warsztaty zaliczenie 3 

6. Ochrona danych osobowych w pracy 
kuratora 6 wykład zaliczenie 1 

7. 

Metodyka prowadzenia postępowań 
wykonawczych w sprawach 
dotyczących sprawców przemocy 
domowej 

10 5h wykład  
5h warsztaty zaliczenie 2 

8. 
Współpraca z organami wymiaru 
sprawiedliwości, adwokatami, 
radcami prawnymi 

4 warsztaty zaliczenie 1 

9. Szacowanie ryzyka powrotu do 
przestępstwa 5 wykład zaliczenie 1 

10. Seminarium dyplomowe (cz. I) 4 warsztaty zaliczenie 1 

Razem  16 
 
 
 
Semestr II 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Motywowanie do zmiany postaw 10 5h wykład  
5h warsztaty zaliczenie 2 

2. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi w pracy kuratora 5 3h wykład 

2h warsztaty zaliczenie 1 

3. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej 5 3h wykład  
2h warsztaty zaliczenie 1 

4. 

Uprawnienia i obowiązki kuratora w 
postępowaniu o odebraniu osoby 
podlegającej władzy rodzicielskiej 
lub pozostającej pod opieką 

10 5h wykład  
5h warsztaty zaliczenie 2 

5. Kontakty rodzica z dzieckiem-
obowiązki i uprawnienia kuratora 10 6h wykład  

4h warsztaty zaliczenie 2 
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6. 
Dziecko w rodzinie z problemem 
alkoholowym- diagnoza i formy 
pomocy 

10 6h wykład  
4h warsztaty zaliczenie 2 

7. 
Problematyka zachowań 
autodestrukcyjnych u dzieci i 
młodzieży  

5 wykład zaliczenie 1 

8. 
Udział kuratora w wykonywaniu kar i 
środków zabezpieczających w 
Systemie Dozoru Elektronicznego 

14 6h wykład  
8h warsztaty zaliczenie 2 

9. Biurowość w pracy kuratora 5 wykład zaliczenie 1 

10. Seminarium dyplomowe (cz. II) 6 warsztaty zaliczenie 1 

Razem 15 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe z Zakresu Czynności w Nadzorze Kuratorskim 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 6 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat miejsca prawnych 
podstaw funkcjonowania kurateli sądowej w systemie 
nauk prawnych oraz znaczenie innych pozaprawnych 
dziedzin wiedzy dla jej poprawnego funkcjonowania. 
Rozumie specyfikę relacji miedzy tymi obszarami nauki.  

P6S_WG 

SP_W02 

Rozumie istotę prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz 
karnego a także ich funkcje. Zna reguły ustalania treści, 
stosowania norm prawnych i zasady rozumowań 
prawniczych w tym obszarze. 

P6S_WG 

SP_W03 

Zna w zaawansowanym stopniu instytucje prawne 
kluczowe dla realizacji ustawowych zadań przypisanych 
kuratorom sądowym a także zastosowania w praktyce 
mechanizmów przeznaczonych do pracy z podopiecznymi 
kuratorskiej służby sądowej.  

P6S_WG 

SP_W04 

Zna specyfikę źródeł prawa regulujących pracę aparatu 
pomocniczego wymiaru sprawiedliwości, uwzględniając 
zarówno relacje systemowe w tym obszarze jak i 
pragmatyki służbowe regulujące bieżącą pracę jednostek 
organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma ogólną 
wiedzę na temat międzynarodowej regulacji w tym 
obszarze.  

P6S_WK 

SP_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat interpretacji prawa 
rodzinnego i opiekuńczego oraz podstaw prawa karnego. 
Rozumie reguły wykładni przepisów ustrojowych 
regulujących działalność sądów powszechnych.   

P6S_WK 

SP_W06 

Zna w zaawansowanym stopniu poglądy orzecznictwa oraz 
nauki w obszarze dziedzin prawa wykorzystywanych w 
pracy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i 
rodzinnych.  

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Jest w stanie dokonać krytycznej oceny oraz analizy 
informacji z zakresu prawa karnego wykonawczego, prawa 
rodzinnego oraz psychologii i pedagogiki. 
Poprawnie dokonuje syntezy informacji pochodzących z 
różnych dziedzin wiedzy prawnej i pozaprawnej. 

P6S_UW 

SP_U02 

Potrafi rozwiązywać problemy prawne i praktyczne z 
zakresu funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej przy 
wykorzystaniu i krytycznej ocenie odpowiednio dobranego 
materiału orzeczniczego, poglądów doktryny.  

P6S_UW 

SP_U03 

Poprawnie wykonuje zadania typowe dla pracy sądowych 
kuratorów zawodowych. W ich ramach potrafi 
zdiagnozować zaistniały problem praktyczny a następnie z 
użyciem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa 
samodzielnie go rozwiązać.  

P6S_UW 

SP_U04 

Potrafi zastosować nabytą wiedzę do organizacji swojej 
indywidualnej pracy a także do organizacji pracy w 
zespole służby kuratorskiej. W ramach pracy zespołowej z 
innymi kuratorami potrafi zaplanować zadania dla każdego 
członka kierowanego przez niego zespołu. 

P6S_UO  

SP_U05 Potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę z 
zakresu funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, P6S_UU 
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wykorzystując znajomość podstawowych mechanizmów 
prawnych działania tej służby oraz najważniejsze aspekty 
psychospołeczne potrzebne do prowadzenia działalności 
resocjalizacyjnej 

SP_U06 

Poprawnie formułuje ustne i pisemne wypowiedzi na temat 
instytucji prawnych z zakresu prawa rodzinnego oraz 
karnego wykonawczego z wykorzystaniem właściwej im 
terminologii oraz treści zgromadzonych w odpowiednich 
bazach danych, uwzględnia powiązania tych instytucji z 
innymi dziedzinami wiedzy: psychologią, pedagogiką, 
medycyną i socjologią. 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia i  
doskonalenia wiedzy z zakresu funkcjonowania 
kuratorskiej służby sądowej z racji transformacji 
dotyczącej tej grupy zawodowej i stałego poszerzania 
zakresu ich zadań przez ustawodawcę. 

P6S_KK 

SP_K02 

Jest zdolny do podejmowania inicjatyw w społeczności 
lokalnej na rzecz zapobiegania i zwalczania przestępczości. 
Potrafi współpracować w tym zakresie z partnerami z 
organizacji pozarządowych, jak i integrować i kierować 
działaniami służb publicznych. 

P6S_KO 

SP_K03 

Jest gotów do prawidłowego wypełnienia obowiązków 
zawodowych w zakresie kurateli zawodowej, 
organizowania i kontroli pracy społecznych kuratorów 
sądowych oraz krzewienia etosu pracy funkcjonariuszy 
publicznych realizujących zadania w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości.  

 P6S_KR 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 

 


