AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 831 16 PVP II/2 pp

Názov: Penitenciárna psychológia a pedagogika 2

Študijný odbor: Ochrana osôb a majetku
Garantuje katedra: kriminológie

Garant predmetu:
doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc.
Výučbu zabezpečuje: PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
6. semester

Forma výučby: P, S, C
Počet kreditov:
Odporúčaný rozsah výučby:
4
Týždenný: 3 h
Za obdobie štúdia: 36 h
Podmieňujúce predmety: Psychológia, Etika, Výkon väzby a trestných sankcii 1,2,
Kriminológia I/1
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
2 x test
Záverečné hodnotenie:
skúška, štátna skúška
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom ucelený systém poznatkov penitenciárnej pedagogiky, priblíženie
problematiky pedagogickej diagnostiky a uplatňovania pedagogických metód
v penitenciárnej praxi, ako i celého pedagogického pôsobenia v podmienkach
penitenciárnych zariadení. Konečným cieľom predmetu je pochopenie významu účinného
a systematického pedagogického pôsobenia na páchateľov trestnej činnosti, ktorým bol
uložený trest odňatia slobody, ktoré je navyše determinované striktným dodržiavaním
právnych noriem a interných bezpečnostných predpisov, je limitované prostredím
a realizované v rôznej miere izolácie od spoločnosti na rôznorodej klientele v podmienkach
diferencovaného výkonu trestu.
Stručná osnova predmetu:
V rámci výučby predmetu budú študentom poskytnuté poznatky z oblasti výkonu väzby
a výkonu trestu odňatia slobody z pohľadu penitenciárnej pedagogiky a získajú základne
informácie o pedagogickej diagnostike aplikovanej v penitenciárnej praxi, o pedagogických
a špeciálno-pedagogických metódach uplatňovaných vo výchove a vzdelávaní odsúdených
a v neposlednom rade aj poznatky o odbornom profile pedagóga, jeho postavení
a kompetenciách v systéme penitenciárneho zaobchádzania.
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