AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Teória penitenciárneho zaobchádzania a ochrana
objektov 1
Študijný odbor: Ochrana osôb a majetku
Garantuje katedra: kriminológie
Garant predmetu:
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
Výučbu zabezpečuje: PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.; Mgr. Adriana Rapčová,
doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: P, S, C
Počet kreditov:
Odporúčaný rozsah výučby:
3 semester
4
Týždenný: 3 h
Za obdobie štúdia: 36 h
Podmieňujúce predmety: Penitenciárna psychológia a pedagogika 1,2; Výkon väzby
a trestných sankcií1,2; Kriminológia I. a II.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
2 x test
Záverečné hodnotenie:
zápočet
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom komplexný súhrn poznatkov týkajúcich sa metód, foriem
a prostriedkov penitenciárneho zaobchádzania s odsúdenými vo výkone trestu odňatia
slobody a starostlivosti o obvinených vo výkone väzby, ktoré sú determinované striktným
dodržiavaním právnych noriem, interných bezpečnostných predpisov a ktoré sú limitované
prostredím, ako aj ich aplikáciu do penitenciárnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
V rámci výučby predmetu bude študentom poskytnutý komplexný súhrn právnych,
organizačných a metodologických informácií, ktoré sú uplatňované v procese zaobchádzania
s odsúdenými a v systéme starostlivosti, ktorá je poskytovaná obvineným. Ďalej im budú
poskytnuté informácie o prostriedkoch zaobchádzania, ako sú napríklad sociálna práca
v podmienkach penitenciárnej praxe, zaraďovanie do práce, režimové činnosti, disciplinárne
právomoci a pod.
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Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
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