
Oferta praktyk specjalizacji prawno-kryminologicznej 

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW 

 

Forma 
praktyk  

Instytucja Podstawa 
merytoryczna  

Forma zaliczenia 

1. Praktyka 

zorganizowana 

 

Straż Miejska dla m. st. Warszawy Porozumienie UW z 

Komendantem (umowa 

długoterminowa) oraz 

ramowy program 

praktyk* opracowany 

przez przedstawiciela 

Straży i osobę 

koordynującą praktyki 

w Katedrze  

Sprawozdanie z 

przebiegu praktyki  

Opinia opiekuna 

praktyki 

Zaświadczenie Straży 

Miejskiej 

 

 

Wydział penitencjarny Sądu Okręgowego 

Warszawa 

Wydziału karne 

Zespoły kuratorów zawodowych dla 

dorosłych  

Porozumienie UW z 

Prezesem Sądu 

(Przewodniczącym 

Wydziału) oraz 

ramowy program 

praktyk opracowany 

przez osobę 

koordynującą praktyki 

w Katedrze w 

uzgodnieniu z 

Przewodniczącymi 

Wydziałów 

Sprawozdanie z 

przebiegu praktyki  

Opinia opiekuna 

praktyki 

Zaświadczenie z 

Sekretariatu 

Wydziału 

 

 

 

 

AŚ Warszawa-Białołęka Porozumienie UW z 

Prezesem Sądu 

(Przewodniczącym 

Wydziału) oraz 

ramowy program 

praktyk opracowany 

przez studenta w 

uzgodnieniu z 

administracją AŚ 

Sprawozdanie z 

przebiegu praktyki  

Opinia opiekuna 

praktyki 

Zaświadczenie 

administracji AŚ 

2. Praktyka 

indywidualna 

(student załatwia 

sobie 

samodzielnie) 

instytucje działające w obszarze 

zainteresowania specjalizacji: sądowe 

wydziały karne, wydziały penitencjarne, 

kuratorzy dla dorosłych, straż miejska, 

policja, prokuratura, zakłady karne lub 

poprawcze, Krajowy Mechanizm 

Prewencji Tortur: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/krajowy-

mechanizm-prewencji,, RPO: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/praktyki-

wakacyjne-dla-student%C3%B3w-

nab%C3%B3r-do-2-maja, inne do 

negocjacji. 

Ramowy program 

praktyk opracowany 

przez studenta, 

sprawdzony przez 

opiekuna praktyk ze 

strony uczelni i 

wynegocjowany z 

przedstawicielem danej 

instytucji 

Sprawozdanie z 

przebiegu praktyki  

Opinia opiekuna 

praktyki ze strony 

instytucji 

Zaświadczenie 

instytucji 

 

 

 

3. Umowa o 

wolontariat 

(student załatwia 

sobie 

samodzielnie) 

organizacje pozarządowe działające w 

obszarze zainteresowania specjalizacji 

czyli działające na rzecz ofiar przestępstw, 

więźniów, innych grup dyskryminowanych 

lub narażonych na nadużycia władzy albo 

Ramowy program 

praktyk opracowany 

przez studenta, 

sprawdzony przez 

opiekuna praktyk ze 

Sprawozdanie z 

przebiegu praktyki  

Opinia opiekuna 

praktyki 

Zaświadczenie 

                                                           
* Ramowy program praktyk w każdym przypadku wymaga akceptacji Kierownika specjalizacji – czyli opiekuna 

ds. praktyk ze strony uczelni – dr Maria Niełaczna.  



których celem jest zapobieganie 

przestępstwom, praca z ofiarami, 

skazanymi, itp. (np. Stowarzyszenie 

penitencjarne Patronat, Fundacja Sławek, 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

Centrum Praw Kobiet) 

strony uczelni i 

wynegocjowany z 

przedstawicielem danej 

organizacji 

organizacji 

pozarządowej 

4. Praktyka w 

Katedrze/Klinice 

42/na rzecz UW  

w ramach zorganizowanej przez uczelnię 

działalności na rzecz Uniwersytetu i poza 

nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki 

zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. 

jak.:  

 realizacja projektów w ramach 

działalności kół naukowych, 

 udział w realizacji prac naukowo-

badawczych Katedry Kryminologii i 

Polityki Kryminalnej, 

 udział w zleconych Uniwersytetowi 

projektach, np. wdrożeniowych, 

 organizacja imprez zgodnych 

z profilem kierunku studiów, 

 organizowanie spotkań z młodzieżą 

szkół średnich zgodnie z profilem 

kierunku studiów,  

 udział w akcjach promujących 

Uniwersytet. 

Ramowy program 

praktyk opracowany 

przez studenta wspólnie 

z pracownikiem 

naukowym 

prowadzącym badania, 

projekt, organizatorem 

imprez, konferencji, 

itp., sprawdzony przez 

opiekuna praktyk  

Sprawozdanie z 

przebiegu praktyki  

Opinia opiekuna 

praktyki 

Zaświadczenie 

pracownika uczelni o 

udziale w 

przedsięwzięciu 

naukowo-badawczym 

lub innym na rzecz 

UW 

 


