
 

UCHWAŁA NR 102/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci od roku akademickiego 2021/2022 w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 102/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
 

PROGRAM 
 

Studiów Podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 160 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 40. 
 
Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Formy i rodzaje przemocy 8 wykład zaliczenie 2 

2. Prawa dziecka 4 wykład zaliczenie 1 

3. Przemoc wobec dzieci jako zjawisko psychologiczno 
- społeczne 3 wykład zaliczenie 1 

4. Aspekty prawne przemocy fizycznej wobec dzieci 8 wykład zaliczenie 2 

5. Przemoc jako metoda wychowawcza 4 wykład zaliczenie 1 

6. Aspekty prawne przemocy psychicznej wobec 
dzieci 3 wykład zaliczenie 1 

7. Przemoc seksualna wobec dzieci w aspekcie 
karnoprawnym 5 wykład zaliczenie 1 

8. Prostytucja nieletnich a wykorzystywanie 
seksualne dzieci 3 wykład zaliczenie 1 

9. Handel dziećmi 3 wykład zaliczenie 1 

10. Syndrom dziecka maltretowanego 5 ćwiczenia  zaliczenie 1 

11. Zaniedbanie dzieci w ujęciu prawnym 5 wykład zaliczenie 1 

12. Przestępstwo dzieciobójstwa  4 ćwiczenia  zaliczenie 1 

13. Ochrona prawna dziecka  w systemie edukacyjnym 4 wykład zaliczenie 1 

14. Mediacja a przemoc  5 ćwiczenia  zaliczenie 1 

15. Procedura Niebieskiej Karty – aspekty praktyczne 4 ćwiczenia  zaliczenie 1 

16. Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu 
przemocy wobec dzieci 3 ćwiczenia  zaliczenie 1 

17. Wykładnia orzecznictwa sądowego z zakresu 
przemocy wobec dzieci 3 ćwiczenia  zaliczenie 1 

18. Rola prawników w zwalczaniu przemocy wobec 
dzieci 3 ćwiczenia  zaliczenie 1 

19. Tworzenie programów wczesnej interwencji wobec 
dzieci dotkniętych przemocą w rodzinach 4 ćwiczenia  zaliczenie 1 

20. Wpływ pandemii covid – 19 na przemoc wobec 
dzieci 4 wykład zaliczenie 1 

Razem  22 
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Semestr II 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Przemoc instytucjonalna wobec dzieci 
w podmiotach leczniczych 8 wykład zaliczenie 2 

2. Aspekty prawne psychiatrii dziecięcej 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

3. Przemoc instytucjonalna wobec dzieci w szkole  8 wykład zaliczenie 2 

4. 
Przemoc instytucjonalna wobec dzieci 
w socjalizacyjnych placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych  

5 wykład zaliczenie 1 

5. Administracja świadcząca wobec zjawiska 
przemocy w rodzinie 4 wykład zaliczenie 1 

6. Niealimentacja jako forma przemocy ekonomicznej 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

7. Dziecko jako sprawca przemocy w rodzinie 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

8. Wybrane zagadnienia postępowania karnego 
wobec sprawców i ofiar przemocy w rodzinie 4 wykład zaliczenie 1 

9. Alkoholizm i inne uzależnienia a przemoc wobec 
dzieci w rodzinie  4 wykład zaliczenie 1 

10. Poradnictwo terapeutyczne i podstawy terapii 
posttraumatycznej dzieci – ofiar przemocy 5 ćwiczenia zaliczenie 1 

11. Podstawy etyki zawodowej psychologa, terapeuty, 
prawnika 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

12. Przygotowywanie wybranych pism procesowych z 
zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 5 ćwiczenia zaliczenie 1 

13. Działania sądu opiekuńczego wynikające z KRO i 
ustaw szczegółowych 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

14. Podstawy kryminologii 4 wykład zaliczenie 1 

15. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem jako forma 
przemocy psychicznej 4 wykład zaliczenie 1 

16. Ubóstwo jako przyczyna przemocy wobec dzieci 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

Razem  18 
  

 
Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze powinni przystąpić do egzaminu końcowego obejmującego 
zakres materiału z całości studiów. Forma egzaminu oraz zakres pytań zostanie przedstawiona 
słuchaczom przez Kierownika Studiów Podyplomowych na pierwszym zjeździe. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci 

Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 
Kod efektu 

uczenia się dla 
studiów 

podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci. P7S_WG 

SP_W02 
Rozumie istotę regulacji prawnej  przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci, dostrzega relację pomiędzy przeciwdziałaniem 
przemocy wobec dzieci w różnych gałęziach prawa. 

P7S_WG 

SP_W03 Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne funkcjonujące 
w systemie ochrony praw dziecka. P7S_WG 

SP_W04 Zna w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania instytucji 
przeciwdziałających przemocy wobec dzieci. P7S_WK 

SP_W05 Ma pogłębioną wiedzę na temat  przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci. P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi z zakresu  
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. P7S_UK 

SP_U02 

Identyfikuje złożone problemy przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci, rozwiązuje je, posługuje się także 
instrumentarium prawnym z zakresu praw człowieka, prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, postępowania 
karnego i prawa administracyjnego. 

P7S_UW 

SP_U03 
Dostrzega konsekwencje przeciwdziałania przemocy wobec 
dzieci w określonych regulacjach prawnych oraz w danym 
stanie faktycznym i prawnym.  

P7S_UO 

SP_U04 

Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy 
w jednostkach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
wobec dzieci, instytucjach państwowych i organizacjach 
pozarządowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, oświacie, 
służbie zdrowia. 

P7S_UU  

SP_U05 
Potrafi stosować prawo (w każdym stanie prawnym i 
faktycznym) dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec 
dzieci. 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji 
wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. P7S_KK 

SP_K02 

Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu 
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w instytucjach 
państwowych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach 
interwencji kryzysowej, oświacie, służbie zdrowia. 

P7S_KO 

SP_K03 
 Posiada wiedzę prawniczą pozwalającą na rozwiązywanie 
problemów związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec 
dzieci. 

P7S_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 


