Specializace v oboru pedagogika:
RESOCIALIZACE S INTERKULTURNÍM VZDĚLÁVÁNÍM
(magisterské studium)

Účelem specializace je vzdělat vysoce kvalifikované pedagogy a vychovatele, kteří by
pracovali v oblasti vzdělávání, sociální resocializace a readaptace, dále pak v oblasti
pečovatelství a výchovy v běžných a speciálních prostředích, jež se vyznačují kulturními
rozdílnostmi. Klasický obsah resocializační pedagogiky byl rozšířen o skupinu modulů z
oblasti mezikulturní komunikace, což má obohatit kompetence absolventů o vědomosti,
dovednosti a pracovní postoje v kulturně nejednotném prostředí a/nebo o postoje vůči
klientovi (jeho rodině), jenž čelí problémům spojeným s adaptací na systém sociálních a
pravních norem vzhledem ke své kulturní, náboženské či národní odlišnosti, anebo kvůli
svému sociálnímu původu.
Díky studiu specializace resocializace s mezikulturním vzděláváním student získá
pedagogickou průpravu (nebo si ji může doplnit), profesní kvalifikace v oblasti resocializační
pedagogiky a taktéž získá meritorické a metodické kompetence v oblasti mezikulturního
vzdělávání.
Absolvent specializace může být zaměstnán jako: vychovatel ve výchovných
zařízeních a socioterapeutických zařízeních pro mládež, v diagnostických ústavech a
ubytovacích zařízeních pro madistvé (Dz.U. Nr 50, poz.400); jako pedagog ve školách, v
institucích mimoškolní výchovy, v psychologicko-pedagogických poradnách, v diagnostickokonzultačních institucích, v centrech sociální profylaxe. Může být vychovatelem ve školních a
komunitních družinách, v internátech, v pečovatelských a výchovných zařízeních různého
typu, v nápravně-výchovných zařízeních a vyšetřovacích vazbách. Může být pracovníkem
krizových center nebo institucí pro práci s pachateli a obětmi trestné činnosti, animátorem ve
vládních, nevládních a komerčních organizacích, jež podporují socializaci a organizují pomoc
osobám pocházejícím z multikulturních prostředí. Absolvent má kromě toho požadované
profesní kvalifikace, aby se ucházel o místo probačního úředníka1.
Studium je zamýšleno pro ty, kteří vlastní diplom potvrzující absolvování
bakalářského studia2 v oboru humanitních nebo sociálních věd.

1

Po splnění ostatních podmínek konkurzu, určených zvláštními právními předpisy.
Nebo magisterského studia. V případě, že uchazeč nemá nemá pedagogickou oborovou přípravu pro
specializaci, je podmínkou doplnění těchto kvalifikací, a to vyrovnáním programových rozdílů.
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Studium je realizováno v polštině a angličtině3 v rozdílných skupinách – po splnění
podmínek pro přijetí.
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Týká se pouze denní formy studia.

