
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język obcy specjalistyczny 

Nazwa w języku angielskim:  Foreign specialist language 

Język wykładowy:  Angielski/rosyjski/niemiecki 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. Lidia Kondraszowa, mgr Zoleka Mkhabela, 

mgr Agnieszka Laszuk, mgr Danuta Olejnik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Student potrafi posługiwać się językiem obcym 

specjalistycznym z zakresu pedagogiki. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w 

dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
K_W01 

W_02 

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach 

istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych 

K_W07 

W_03 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody 

pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań 

zawodowych 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość języka angielskiego/rosyjskiego/niemieckiego w zależności od wyboru studentów. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika jako nauka. Dyscypliny naukowe w pedagogice. Nauki współdziałające z pedagogiką. 

Podstawowe pojęcia pedagogiki. Rozwój pedagogiki. Zadania pedagogiki. Przestrzeń działania pedagoga. 

Podstawowe instytucje i środowiska edukacyjne. Samokształcenie i samowychowanie. Teorie 

pedagogiczne XXI wieku. 

Literatura podstawowa: 

1. Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wyd. WAM. Kraków 2005. 

2. Ciechaniewicz W., (red.), Pedagogika, PZWL, Warszawa 2000. 

3. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. 

Interdyscyplinarne ujęcie, T. 1-4. GWP, Gdańsk 2007. 

4. Dymek-Balcerek K. (red.n.), Podstawy pedagogiki, Radom 1999. 

5. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, WAiP Warszawa 2008. 

6. Kostkiewicz J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola, 1997. 

7. Kukołowicz T., Nowak M., (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997. 

8. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001. 

9. Kwieciński Z. Śliwerski B., (red.) Pedagogika, T.1. i T. 2. WN PWN, Warszawa 2003. 

10. Lenzen D (red.), Podstawowe pojęcia pedagogiczne, Berlin-Szczecin, 2003.. 

Literatura dodatkowa: 

1. Adamski F. (red.), Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, Kraków WAM, 1993. 

2. Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Kielce, 2003. 

3. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk, 2003. 

4. Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003. 

5. Kwieciński Z. (red.), Nieobecne dyskursy. T.1-6. Wyd. UMK, Toruń 1991-2000. 

6. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, RW KUL, 2001. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Analiza tekstów, praca w grupach, prezentacje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zweryfikowane będą poprzez pracę pisemną i aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Praca pisemna oceniana według skali: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę 

dostateczną, uzyskanie mniej niż 50% punktów, ocena 3 – ma 50%-74% punktów, cena 3,5 – ma 75%-

79% punktów, ocena 4 – ma 80%-89% punktów, ocena 4,5 – ma 90%-95% punktów, ocena 5- ma więcej 

niż 95% punktów. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Alternatywne koncepcje pedagogiczne w wychowaniu 

dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Alternative pedagogical concepts in child education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Edukacja wieku 

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę o koncepcjach wychowania dzieci w wieku 

przedszkolnym w poglądach pedagogicznych 

wybranych pedagogów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach 

rozwoju pedagogiki przedszkolnej, jej nurtach i systemach 

pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania 

K_W01 

S_W01 
ma uporządkowaną wiedzę na temat alternatywnych teorii wychowania, 

uczenia się i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym 
K_W05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z podstaw pedagogiki 

Treści modułu kształcenia: 

Koncepcja Jana Henryka Pestalozziego, Koncepcja Fryderyka Wilhelma Froebla, Ogrody Henryka 

Jordana, Koncepcja Ellen Key, Koncepcja Rudolfa Steinera, Koncepcja Róży i Karoliny Agazzi, Koncepcja 

Marii Montessori, Koncepcja Owidiusza Decroly’ego, Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w 



koncepcji Janusza Korczaka, Plan Daltoński Hellen Parkhurst, Techniki Celestyna Freineta, Koncepcja 

wychowania harcerskiego Aleksandra Kamińskiego, Metoda Reggio Emilia. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Wyd. Erica, 

Warszawa 2010 

2. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, PWN, Warszawa 2003 

3. Łobocki M., ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 1999 

4. Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Wyd. WSiP, Warszawa 1997  

5. Pawlak B., Współpraca nauczycieli i rodziców w szkołach alternatywnych, w: K. Baranowicz (red.),  

Pedagogika alternatywna, Wyd. Impuls, Kraków 1995  

6. Rohner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego, Wyd. SOR-MAN, Grabina 2011  

7. Steenberg U., Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, Wyd. Jedność, Kielce 2003 

8. Szymański M.S., Niemiecka pedagogika reformy 1830-1933, Wyd. WSiP, Warszawa 1992  

9. Zwiernik J., Alternatywa w edukacji przedszkolnej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. UW, 

Wrocław 1996 

Literatura dodatkowa: 

1. Badura-Strzelczyk G., Pomóż mi zrobić to samemu. Jak wykorzystać idee Marii Montessori we 

współczesności, Wyd. Impuls, Kraków 1998 

2. Miksza M., Zrozumieć Montessori, Wyd. Impuls, Kraków 1998 

3. Semenowicz H., Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta, Wyd. NK, Warszawa 1966 

4. Sowa J., Niedzielski Z., Metoda pracy harcerskiej w zarysie, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2003 

5. Szuksta M., Mendel M., Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. 

Freineta i R. Steinera – na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku, Wyd. Iwanowski, Płock 

1995 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody słowne i oglądowe 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów nastąpi w czasie zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie średniej ocen z odpowiedzi na 3 pytania. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 



Samodzielna praca studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Samodzielna praca studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
70 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika wieku dziecięcego  

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogy of childhood 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Edukacja wieku 

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Sabina Wieruszewska-Duraj, mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę o dziecku w aspekcie wychowania i edukacji 

oraz umiejętności wychowawczych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną wiedzę o dziecku w aspekcie metod wychowania i pracy z 

nim w obszarze społecznym, moralnym, emocjonalnym, umysłowym i 

kulturowym 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 
ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji w edukacji dzieci 
K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

ma poczucie krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania jej 

znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

występujących w obszarze pedagogiki wieku dziecięcego 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, psychologii, psychologii wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Pedagogika wieku dziecięcego jako subdyscyplina pedagogiki. Obszar badań nad dzieckiem i 

dzieciństwem (raporty z badań ogólnopolskich, europejskich, światowych). Paradygmat adaptacyjny i 

emancypacyjny w edukacji dziecka. Przestrzeń swobody i przymusu w edukacji. Problemy adaptacji dzieci 

do nowych środowisk. Współpraca pedagoga z domem rodzinnym dziecka. Współczesne koncepcje 

edukacji małego dziecka. Specyfika uczenia się dziecka i poznawania wielozmysłowego. Zabawa jako 

nadrzędna forma wielopłaszczyznowej aktywności dzieci w różnym wieku i jej znaczenie w rozwoju. Istota 

edukacji integralnej (holistycznej). 

Ćwiczenia: Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem. System kar i nagród w 

edukacji dziecka (analiza sytuacji problemowych). Rozwijanie motywacji dziecka – czynniki ją kształtujące 

– projektowanie rozwiązań. Analiza czynników uspołeczniania dzieci – prezentowanie sytuacji i analiza 

zachowań. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dziecka. Samodzielność i niesamodzielność dziecka. 

Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Wyd. Erica, 

Warszawa 2012 

2. Dymara B., Dziecko w świecie zabawy: o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Kraków: 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. 

3. Dymara B., Dziecko w świecie zabawy: zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym. 

Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.  

4. Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 1. Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, 

demokracji. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. 

Literatura dodatkowa: 

1. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i 

zaburzeniami rozwoju, Impuls, Kraków 2003 

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci 

starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa 2000 

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i 

pięciolatków, WSiP, Warszawa 2000 

4. Klim-Klimaszewska A. (red.), Z praktyki wychowania przedszkolnego, AP, Siedlce 2005 

5. Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Wąsiński A., Edukacja małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: problemowa, podająca, ćwiczenia praktyczne. Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane na podstawie projektu edukacyjnego pisemnego – prezentowanego przed grupą, 

opracowanego wokół zagadnienia problemowego w oparciu o tematykę ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie odpowiedzi na 3 pytania z zakresu poziomu 

zrozumienia danego zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, umiejętności analizy i syntezy 

poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów związanych z pedagogiką wieku dziecięcego: 

bardzo dobry – wybitne osiągnięcia (wyniki) z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów, dobry+ – 

powyżej pewnego standardu, z pewnymi błędami, dobry – generalnie solidna odpowiedź, ale z szeregiem 

zauważalnych błędów, dostateczny+ – zadowalający, ale ze znaczącymi (istotnymi) brakami, dostateczny 

– będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału, niedostateczny – brak 

przygotowania i odpowiedzi na pytania. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 25 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 35 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dziecko w świecie społeczno-przyrodniczym 

Nazwa w języku angielskim:  A child in the socio-natural world 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Edukacja wieku 

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Sabina Wieruszewska-Duraj,  

mgr Barbara Sacharczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z 

podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu 

problematyki funkcjonowania dziecka w świecie 

społecznym i przyrodniczym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

absolwent ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych i pomocowych, pogłębioną w zakresie edukacji społecznej i 

przyrodniczej 

K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

absolwent potrafi wybrać i zastosować właściwy dla małego dziecka 

sposób postępowania dotyczący edukacji społecznej i przyrodniczej, 

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania 

pojawiających się zadań zawodowych związanych z realizacją edukacji 

społecznej i przyrodniczej 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Osiągnięcie efektów z przedmiotów pedagogika, psychologia, psychologia wychowania, socjologia 

wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Dziecko w świecie społecznym: dziecko członkiem rodziny – wzmacnianie więzi rodzinnych i rozwijanie 

umiejętności w budowaniu relacji między członkami rodziny; samodzielność i niesamodzielność dziecka w 

aspekcie jego okresów rozwojowych – kształcenie nawyków samoobsługowych, higienicznych, 

kulturalnych, dbałość o ład w swoim otoczeniu, budowanie umiejętności samokontroli i samoorganizacji; 

kompetencje społeczne dziecka w budowaniu relacji rówieśniczych – zasady i normy współżycia w grupie 

oraz w relacjach z dorosłymi, prawa i obowiązki, kontakty, umowy grupowe, rodzinne, itd., zgodne 

współdziałanie, współbycie, integracja; kształtowanie odporności emocjonalnej -adekwatność zachowań do 

sytuacji, labilność, egocentryzm, umiejętność reakcji na bodźce, dzieci nadaktywne i wycofane, itd.; 

konflikty w grupie dziecięcej; budowanie systemu wartości dziecka; dziecko członkiem środowiska 

lokalnego – tradycje, obyczaje, tożsamość, przynależność. Dziecko w świecie przyrody – kształtowanie 

inteligencji naturalistycznej – szacunek i wrażliwość na piękno przyrody, zaciekawienie jej złożonością. 

Ukazanie roli przyrody w życiu człowieka – co człowiek ma  dzięki przyrodzie – jedzenie, czyste powietrze, 

wynalazki ułatwiające życie, zasoby naturalne. Projekty obejmujące propozycje ukazania więzi człowieka z 

przyrodą i codziennej dbałości o ochronę jej zasobów. Rola przyrody w rekreacji dziecka – wypoczynek na 

łonie przyrody – ekosystemy, krajobrazy, pomniki przyrody. 

Literatura podstawowa: 

1. Dziecko w świecie przyrody (1998) — B. Dymara, S.Cz. Michałowski, L. Wollman; 

2. Dziecko w świecie tradycji (2002) — B. Dymara, W. Korzeniowska, F. Ziemski; 

3. Dziecko w świecie wartości. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata (2003) — K. Denek, U. 

Morszczyńska, W. Morszczyński, S.Cz. Michałowski; 

4. Dziecko w świecie wartości. Poszukiwanie ładu umysłu i serca (2003) — B. Dymara, M. Łopatkowa, 

M.Z. Pulinowa, A. Murzyn;J. Uchyła-Zroski; 

Literatura dodatkowa: 

1. Dziecko w świecie pokus (2000) — A. Murzyn, R. Cibor, S.Cz. Michałowski; 

2. Dziecko w świecie matematyki (2000) — J. Filip, T. Rams; 

3. Dziecko w świecie języka (2004) — D. Bula, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec; 

4. Dziecko w świecie zabawy. Zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym (2009) — B. 

Dymara, A. Górniok-Naglik, 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: czynna, słowna, oglądowa. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zweryfikowane będą na podstawie pisemnego projektu edukacyjnego przygotowanego przez 

studentów w oparciu o problematykę  ćwiczeń oraz  aktywność na ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie pisemne z oceną. Ocena wystawiona na podstawie średniej ocen z aktywności na zajęciach i 

projektu edukacyjnego przygotowanego przez studentów w oparciu o problematykę ćwiczeń – 

prezentowanego przed grupą. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie pracy zaliczeniowej 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie pracy zaliczeniowej 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka edukacji werbalnej i teatralnej dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Verbal and theater education in kindergarten with the methodology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Edukacja wieku 

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek, dr Agnieszka Roguskaa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w 

wiedzę i kompetencje społeczne z zakresu edukacji 

werbalnej i teatralnej niezbędnych do pracy z 

dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_W01 
ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów 

edukacyjnych 
S_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_K01 
absolwent ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 
S_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Osiągnięcie efektów z przedmiotu koncepcje pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie edukacji werbalnej i teatralnej. Programy edukacji teatralnej w przedszkolu. Metody i formy pracy 

teatralnej z dziećmi. Teatr dziecięcy i teatr dla dzieci – dziecko jako aktor i dziecko jako widz. Ćwiczenia 



werbalne i teatralne (gest, rytm, dźwięk, słowo, znaki teatralne, świadomość przestrzeni, planowanie 

własnych sekwencji ruchowych). Inne formy działalności teatralnej (pacynki, lalki, kukiełki, cieni itp.). 

Literatura podstawowa: 

1. Olbrycht K. (red.), Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, Wyd. UŚ, Katowice 2004 

2. Górecki L., Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora, Wyd. COUK, Warszawa 1985 

3. Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Wyd. Art-Program, Warszawa 1998 

Literatura dodatkowa: 

1. Jachimska M., Grupa bawi się i pracuje, Wyd. UNUS, Wałbrzych 1994 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, praktycznego działania, problemowa. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektów wykonanych w trakcie zajęć indywidualnie i grupowo. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie przygotowanych projektów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 30 godzin 

Studiowanie literatury 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 



Konsultacje 18 godzin 

Studiowanie literatury 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka gier i zabaw dziecięcych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of games and fun for children 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Edukacja wieku 

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

umiejętności dotyczące stosowania gier i zabaw w 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i 

przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, 

przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia 

edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_U01 

S_U02 

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań praktycznych w aspekcie 

projektowania gier i zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Osiągnięcie efektów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Cele i aspekty gier i zabaw. Zabawa jako potrzeba życiowa dziecka. Rodzaje i funkcje zabaw dziecięcych. 

Rodzaje gier i sposoby ich wykorzystania w procesie integracji edukacyjnej. Organizacja-etapy gier i 

zabaw, klasyfikacje w przedszkolu i kl. I-III, bezpieczeństwo i higiena podczas pracy z dziećmi. Gry i 

zabawy w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychopedagogiczne aspekty realizacji 



wybranych treści programowych w formie gier i zabaw dziecięcych. Gry i zabawy jako sposób dochodzenia 

do wiedzy, utrwalania jej, poznawania swoich możliwości i dokonywania samooceny oraz rozwiązywania 

problemów i dylematów wychowawczych. Inwencja twórcza nauczyciela w procesie korzystania z 

gotowych propozycji i schematów gier i zabaw, jak i tworzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych. 

Projektowanie gier i zabaw do wybranych treści programowych z zastosowaniem wybranych podejść 

interdyscyplinarnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Duraj-Nowakowa K. Muchacka B., Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wyd. 

nauk. WSP, Kraków 1998 

2. Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2009 

3. Klim-Klimaszewska A.: Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2010 

4. Koc M., Zabawy w edukacji elementarnej – 105 zabaw z wykorzystaniem prostych przedmiotów, Toruń 

2006 

5. Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Warszawa 2003 

6. Nawara H., Nawara W.: Gry i zabawy integracyjne, Wrocław 2001 

7. Silberg E., Nauka czytania przez zabawę, Warszawa 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. Bogdanowicz M.: "Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli", Warszawa 2005 

2. Bondarowicz M., Staniszewski T.:  "Podstawy teorii i metodyki gier i zabaw ruchowych", Warszawa 

2000 

3. Bowkett S., Wyobraź sobie, że… Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów, Warszawa 2000 

4. Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji, Kraków 2007 

5. Gruszczyk-Kolczyńska E, Dobosz K., Zielińska E. Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?, Wyd. 

WSiP, Warszawa 1996 

6. Kapica G, Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, Warszawa 1990 

7. Ławrowska R., Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków 2005 

8. Puślecki W. Gry problemowe w nauczaniu początkowym, Warszawa 1991 

9. Portmann R., Zabawy rozwijające inteligencję, Kielce 2003 

10. Trześniowski R.: "Gry i zabawy ruchowe”, Warszawa 1992 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: problemowa, sytuacyjna, aktywizujące. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Ocena prezentacji studentów na wybrany temat. Przygotowanie przez studentów scenariuszy gier i zabaw 

dziecięcych z dowolnej tematyki. Odpowiedź ustna z treści prezentowanych na ćwiczeń.  

Forma i warunki zaliczenia: 



Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena wystawiona na podstawie ocen cząstkowych z: 

przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji; opracowanego scenariusza zajęć i odpowiedzi 

ustnej na zakończenie zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury 22 godziny 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury 29 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 29 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
29 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę i taniec 

Nazwa w języku angielskim:  Music and dance in stimulating the development of a child 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Edukacja wieku 

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu: zapoznanie studentów z 

różnorodnym repertuarem wokalnym, muzycznym i 

tanecznym niezbędnym w pracy z dzieckiem. 

Nabywanie umiejętności twórczego opracowywania 

piosenek, fragmentów muzyki artystycznej i 

popularnej za pomocą ruchu, gestu, technik 

plastycznych. Nabycie umiejętności wykorzystania 

muzyki dla celów edukacyjnych, profilaktycznych i 

terapeutycznych w pracy z dziećmi. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka. 

Treści modułu kształcenia: 

Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Uwrażliwienie dziecka na różne elementy muzyki. Kształcenie i 

rozwijanie inwencji twórczej w kontakcie dziecka ze śpiewem, muzyką i ruchem. Kryteria doboru repertuaru 

muzycznego w pracy z dzieckiem. Elementy profilaktyki i muzykoterapii dziecięcej. Ćwiczenia z zakresu 



techniki ruchu: korektywne, zapobiegające wadliwej postawie, odprężające. Ćwiczenia rozwijające 

sprawność i estetykę ruchu w pozycji siedzącej, stojącej i w przestrzeni. Zapoznanie z repertuarem 

pieśniarskim realizowanym w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Gry i zabawy przy 

muzyce i do muzyki (zabawy z piosenką, zabawy taneczne itp.). Pedagogika zabawy: tańce integracyjne, 

tańce dla grupy, zabawy z muzyką ruchem i dźwiękiem, taniec twórczy, pantomima, tańce 

charakterystyczne, ludowe i narodowe. Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss. Rytmika E. Jaques-

Dalcroze’a. Umuzykalnienie dzieci według C. Orffa i E.E. Gordona. 

Literatura podstawowa: 

1. Kisiel M.: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. 

2. Dąbrowa Górnicza 2007. 

3. Klöppel R., Vliex S.: Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa 1995. 

4. Krzyżowska T.: Zabawy z piosenką. Katowice 1995. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ławrowska R.: Rytm, muzyka, taniec w edukacji. Kraków 2005. 

2. Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa 1998. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne warsztatowe, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Umiejętności – ocena trafności doboru form i metod pracy z dzieckiem z wykorzystaniem muzyki i/lub 

tańca w wypowiedzi ustnej (prezentacji scenariusza zajęć) oraz na mini warsztatach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym na ocenę. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

przygotowanie: scenariusza zajęć odnośnie stymulowania rozwoju dziecka przez muzykę i taniec; mini 

warsztatów na podstawie owego scenariusza. Każda z tych dwóch aktywności jest oceniana. Ocenę 

końcową stanowi średnia ocen ze scenariusza i warsztatów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury 22 godziny 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 29 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 29 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
29 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Profilaktyka społeczna 

Nazwa w języku angielskim:  Prevention of social 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Profilaktyka 

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska, dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej 

jako subdyscypliny pedagogiki, zapoznanie z teorią, 

terminologią i metodyką. Nabycie umiejętności 

konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych 

uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień 

profilaktycznych z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych. Ukształtowanie postawy ciągłego 

doskonalenia rozwoju osobistego i zawodowego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S _W01 

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat profilaktyki społecznej 

jako subdyscypliny pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i 

metodykę 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych 

uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień profilaktycznych z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych 

K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K01 



Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. Umiejętność analitycznego studiowania tekstów 

oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Omówienie tematyki i wymagań przedmiotowych (efekty kształcenia i ich weryfikacja, literatura). 

Profilaktyka społeczna – podstawowa terminologia. Cele, poziomy i strategie profilaktyki społecznej. 

Profilaktyka społeczna – teorie i koncepcje pedagogiczne. Profilaktyka zintegrowana, problemowa, jako 

współczesny model profilaktyki. Czynniki chroniące, i czynniki ryzyka. Profilaktyka w szkole. Proces 

powstawania programu profilaktycznego oraz cechy skutecznego programu profilaktycznego. Kryteria 

dobru oddziaływań profilaktycznych. Skuteczność profilaktyki – ewaluacja programów profilaktycznych. 

Możliwości i ograniczenia we współczesnej profilaktyce. Profilaktyka uzależnień. Współczesny kontekst 

zagrożeń i jego rozpoznawanie na poziomie lokalnym. Jak budować lokalne strategie profilaktyczne. 

Wybrane modele i przykładów działań profilaktycznych. Profilaktyczne kampanie społecznościowe – cel, 

odbiorcy, efekty. 

Literatura podstawowa: 

1. Bielecka E. (red.), Profilaktyka i readaptacja społeczna. Białystok 2007 

2. Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2003 

3. Deptuła M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2013 

4. Gaś Z. B., Profilaktyka w szkole. WSiP, Warszawa 2006 

5. Kmiecki-Jusięga K. (red.), Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny. Akademia Ignatianum, 

Kraków 2017 

6. Koczurowska J., Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, 

Warszawa 2002 

7. Ostaszewski K., Zachowania ryzykowne młodzieży z perspektywy mechanizmów resilience, Instytut 

Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2014 

8. Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce, 2004 

9. Stanik J. (red.), Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk 

paraprzestępczych i przestępczych. Wydawnictwo TWP, Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Arendarska A., Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna. PARPA, Warszawa 

2001 

2. Bocian-Waszkiewicz B., Działanie zespołów interdyscyplinarnych jako pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie – uregulowania prawne i organizacyjne [w:] Humanistyczne inspiracje edukacji 

inkluzyjnej. Monografie nr 155. (red. naukowa) Sobczak S., Bocian-Waszkiewicz B., Niewęgłowska A., 

Wydawnictwo UPH, Siedlce 2014, s. 35-51, PL ISSN 2083-4179  

3. Dodziuk A., Spotkanie ze wstydem, Warszawa 2007 

4. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. UMCS, Lublin 

2000 

5. Kosińska E.: Mądrze i skutecznie: zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki, Rubikon, 

Kraków 2002 

6. Sobczak S., Bocian-Waszkiewicz B., Niewęgłowska A. (red. naukowa), Humanistyczne inspiracje 

edukacji inkluzyjnej. Monografie nr 155. Wydawnictwo UPH, Siedlce 2014, ss. 444., PL ISSN 2083-4179  

7. Simm M., Węgrzyn-Jonek E., Budowanie szkolnego programu profilaktyki.- Kraków: Rubikon, 2002. 



8. Szymańska J., Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej profilaktyki.- CMPP-P MEN, 

Warszawa 2000.  

9. Stanik J. (red.), Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para 

przestępczych i przestępczych. Wyd. TWP, Warszawa 2007 

10. Wojnarowska B. Zdrowie i szkoła. Warszawa, 2000. 

11. Woronowicz B.,T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład (konwersatoryjny, informacyjny, problemowy) prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji 

multimedialnych i graficznych, podstawowe zagadnienia są wyjaśniane przykładami. Dyskusja grupowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza – sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (do wyboru: egzamin ustny, test wiedzy, 

prezentacja pracy). Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) oraz 

umiejętność rozumienia i interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach 

Kompetencje społeczne – dokonanie własnej samooceny dotyczącej własnego rozwoju osobistego i 

zawodowego, ewaluacja zachowania i podejmowanych działań. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 5,0 (bdb) – od 91% do 100% sumy punktów, 4,5 (db+) – od 81% do 90% sumy 

punktów, 4,0 (db) – od 71% do 80% sumy punktów, 3,5 (dst+) – od 61% do 70% sumy punktów, 3,0 (dst) – 

od 51% do 60% sumy punktów, 2,0 (ndst) – od 0% do 50% sumy punktów. Poprawa dla studentów, którzy 

nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy 

zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 

3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 45 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 25 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do egzaminu 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie oceny profilaktycznej 

kampanii społecznościowej 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 27 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 45 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do egzaminu 
35 godzin 

Samodzielne przygotowanie oceny profilaktycznej 

kampanii społecznościowej 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka oddziaływań profilaktycznych w szkole 

Nazwa w języku angielskim:  The methodology of prevention in schools 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Profilaktyka 

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko, dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Nabycie umiejętności dotyczących obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat 

negatywnych zjawisk społecznych w szkole, przy 

użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z 

punktu widzenia problemów edukacyjnych i 

wychowawczych. Ukształtowanie postawy w 

aspektach utożsamienia się z wartościami, celami i 

zadaniami realizowanymi w praktyce profilaktycznej 

oraz odznaczania się rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i 

realizowaniu działań profilaktycznych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i 

przetwarzania informacji na temat negatywnych zjawisk społecznych w 

szkole, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu 

widzenia problemów edukacyjnych i wychowawczych 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w 

praktyce profilaktycznej 
K_K01 



S_K02 
odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, 

planowaniu i realizowaniu działań profilaktycznych 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii 

Treści modułu kształcenia: 

Omówienie tematyki i wymagań przedmiotowych (efekty kształcenia i ich weryfikacja, literatura). Przegląd 

poglądów i koncepcji na temat profilaktyki. Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych. 

Diagnoza – metody, techniki i narzędzia. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Procedury 

interwencyjne. Warsztat profilaktyczny, zasady jego budowania, przykładowa konstrukcja, przygotowanie 

materiałów i pomocy do zaproponowanych warsztatów, ocena przygotowanych warsztatów. Budowanie 

przykładowego programu profilaktycznego (podział na grupy) i wzajemna ocena; zaprezentowanie i ocena 

przygotowanych przez studentów projektów. Podsumowanie zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2003 

2. Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży, tworzenie lokalnych systemów profilaktyczno - 

wychowawczych: materiały z regionalnej Konferencji Szkoleniowej. Szczyrk, 2000. 

3. Simm M., Węgrzyn-Jonek E., Budowanie szkolnego programu profilaktyki.- Kraków: Rubikon, 2002. 

4. Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce, 2004 

5. Stanik J. (red.), Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk 

paraprzestępczych i przestępczych. Wydawnictwo TWP, Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. UMCS, Lublin 

2000 

2. Kosińska E.: Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki, Rubikon, 

Kraków 2002 

3. Balcerek-Kałek Anna: Budowanie szkolnych programów profilaktyki. - Warszawa : PWN, 2003  

4. Bartkowicz Zdzisław : Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach 

resocjalizacyjnych. - Wyd. 2. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001  

5. Hołyst Brunon: Problemy młodego pokolenia : studium z zakresu profilaktyki społecznej. - Warszawa : 

Wydaw. Prawnicze, 1991  

6. Jakubowska H., Promocja zdrowia i profilaktyki uzależnień: przewodnik nauczyciela szkoły 

podstawowej i gimnazjum: ścieżka międzyprzedmiotowa. PWN, Warszawa 2001. 

7. Jędrzejewski M., Subkultury i przemoc. Warszawa, 2001. 

8. Karasowska A., Profilaktyka na co dzień Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, 

Warszawa 2006 

9. Miłkowska Grażyna : O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 22-30  



10. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia 

dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i 

prostytucją // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 10-12  

11. Wojnarowska B. Zdrowie i szkoła. Warszawa, 2000. 

12. Woronowicz B.,T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych. Formy: praca grupowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przygotowanie projektu działań profilaktycznych lub konspektu bądź testu.  Ocena podczas trwania modułu 

stopnia zaangażowania w projektowanie, planowanie i realizowanie działań profilaktycznych. Ocena 

podczas trwania modułu stopnia utożsamienia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w 

praktyce profilaktycznej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych prac (projekt, konspekt, test) i aktywności na zajęciach. Podstawą uzyskania 

zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz/lub za test pisemny co najmniej 

51%. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0, 51-60% 

- 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, Powyżej 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie 

uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy 

zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 

3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 



Konsultacje 16 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 31 godzin 

Praca samodzielna studenta 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Przegląd wybranych programów profilaktycznych i ich 
ewaluacja 

Nazwa w języku angielskim:  Overview of selected programs of prevention and their evaluation 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Profilaktyka 

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Nabycie umiejętności pracy w zespole, wyznaczania 

oraz przyjmowania wspólnych celów działania oraz 

podejmowania roli lidera w grupie. Ukształtowanie 

postawy wytrwałością w podejmowaniu 

indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych w zakresie profilaktyki, angażowania 

się we współpracę. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne 

cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 
K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K02 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 

podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 

zakresie profilaktyki; angażuje się we współpracę 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. 



Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do przedmiotu. Prezentacja programu. Omówienie wymagań i literatury. Kryteria doboru 

oddziaływań profilaktycznych – znaczenie diagnozy. Standardy jakości pierwszorzędowych programów 

profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych. Pojęcie programu profilaktycznego. 

Rodzaje programów profilaktycznych. Cele i założenia programów profilaktycznych – prezentacja 

wybranych programów profilaktycznych: programy do realizacji w klasach, programy dla grup 

zwiększonego ryzyka, programy dla liderów młodzieżowych, programy dla nauczycieli i rodziców, programy 

profilaktyki globalnej. Ewaluacja programów profilaktycznych. 

Literatura podstawowa: 

1. Bollard R., Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne. MEN, Warszawa 1988 

2. Deptuła M. (red.), Diagnostyka pedagogiczna profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym. 

Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz 2004 

3. Gaś Z.B., Analiza sytuacji szkolnej jako podstawa tworzenia środowiskowego programu 

profilaktycznego, [w:] Z. B. Gaś (red.), Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, Instytut Badań 

Edukacyjnych, Warszawa 1999 

4. Gaś Z.B., Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego, Biblioteka Pracownika Socjalnego, 

Katowice 1999  

5. Gaś Zbigniew B., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998 

6. Hawkins J. D., Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. IPiN, PTP, Warszawa – Olsztyn 

1994 

7. Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program wychowawczo-

profilaktyczny.  Wydawnictwo ATE, Starachowice 2007 

8. Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Spójrz inaczej na agresję. Program wychowawczo-profilaktyczny.  

Wydawnictwo ATE, Starachowice 2007 

9. Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo. 

Scholar, Warszawa 2003 

10. Ostaszewski K., Standardy profilaktyki, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 

Warszawa 2016 

11. Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. CMPP-P, 

Warszawa 2002 

Literatura dodatkowa: 

1. Deptuła M., Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży – wybrane przykłady zapobiegania 

niedostosowaniu społecznemu. [w:] Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i 

resocjalizacja młodzieży, pod redakcją Teresy Sołtysiak i Jolanty Sudar-Malukiewicz, Akademia 

Bydgoska, Bydgoszcz 2003 

2. Deptuła M., Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” (w:) Deptuła M., 

Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013. 

3. Goldstein A., McGinnis E., Skillstreaming. Kształtowanie młodego człowieka. Karan, Warszawa 2001  

4. Górecka A., Debata – wyniki ewaluacji, „Remedium”, nr 2 (240), 2013 



5. Grzelak, S., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na 

świecie i w Polsce., Wydawnictwo Rubikon, Kraków, 2009 

6. Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Difin, Warszawa 2007 

7. Paziowie B. i G., Szkoła, która ochrania. Szkolny program profilaktyki. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 

2002 

8. Simm M., Węgrzyn-Jonek E., Budowanie szkolnego programu profilaktyki. Wydawnictwo Rubikon, 

Kraków 2002 

9. Strykowska J., Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Problemy. Diagnoza. 

Profilaktyka. GWSH-M Milenium, Gniezno 2005 

10. Szymańska J., Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych, [w:] Profilaktyka w środowisku 

lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002 

11. Wojcieszek K.A., Jak uruchomić program profilaktyczny? W: Poradnik Wychowawcy, M. Pomianowska 

(red.), Wyd. Raabe, Warszawa 2002 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych. Formy: praca grupowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przygotowanie konspektu dotyczącego prezentacji i ewaluacji wybranego programu profilaktycznego oraz 

przeprowadzenie zajęć na grupie. W ocenie pod uwagę uwzględnia się dokonanie samooceny i 

ustosunkowanie się do udzielanych informacji zwrotnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych zadań i aktywności na zajęciach. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia lub/oraz za test pisemny co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez 

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 5,0 (bdb) – od 91% do 100% sumy punktów, 4,5 

(db+) – od 81% do 90% sumy punktów, 4,0 (db) – od 71% do 80% sumy punktów, 3,5 (dst+) – od 61% do 

70% sumy punktów, 3,0 (dst) – od 51% do 60% sumy punktów, 2,0 (ndst) – od 0% do 50% sumy punktów. 

Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści 

przedmiotu. Student losuje dwa zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy 

zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia dwóch ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 25 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 35 godzin 

Praca samodzielna studenta 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka oddziaływań profilaktycznych w środowisku 

lokalnym i promocja zdrowia 

Nazwa w języku angielskim:  The methodology of prevention in the local and health promotion 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Profilaktyka 

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko, mgr Kinga Frączkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy na temat rozwoju człowieka w 

cyklu życia w aspekcie promocji zdrowia oraz wiedzy 

o różnych środowiskach lokalnych, ich specyfice i 

procesach w nich zachodzących. Nabycie 

umiejętności dotyczącej wybierania i zastosowania 

właściwych dla profilaktyki sposobów postępowania 

oraz dobierania środków i metod oddziaływania w 

celu efektywnego wykonania pojawiających się 

zadań zawodowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w 

aspekcie promocji zdrowia 
K_W03 

S_W02 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

lokalnych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla profilaktyki sposób 

postępowania 
K_U01 



S_U02 
potrafi dobierać środki i metody oddziaływania w celu efektywnego 

wykonania pojawiających się zadań zawodowych 
K_U07 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii wychowania 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do zagadnień z realizowanego przedmiotu, wskazanie na literaturą, efekty kształcenia i 

sposoby ich weryfikacji. Współczesne modele i definicje zdrowia (w poszczególnych jego wymiarach). 

Podejście patogenetyczne i model salutogenezy A. Antonovsky’ego. Ujęcie holistycznie i systemowe 

zdrowia w kontekście rozwoju idei promocji zdrowia. Czynniki warunkujące zdrowie człowieka (koncepcja 

„pól zdrowia” M. Lalonde). Wpływ socjalizacji na styl życia i zachowania zdrowotne, rodzinne determinanty 

zachowań zdrowotnych. Promocja zdrowia – cele, obszary i podejścia ze szczególnym uwzględnieniem 

społeczności lokalnej. Profilaktyka problemów zdrowotnych w cyklu życia (fazy profilaktyki na wybranych 

przykładach). Zasady przygotowywania projektów promocji zdrowia i ich ewaluacji. Konstruowanie 

programów profilaktycznych w środowisku lokalnym. Jak budować lokalne strategie profilaktyczne? 

Podsumowanie zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Karski J.B., Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy, Warszawa 2007. 

2. Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009. 

3. Woynarowska B. i in., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010. 

4. Literatura uzupełniająca: 

5. Borzucka-Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia, 

Kraków 2006. 

6. Gaweł A., Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Kraków 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Jówko E., Biomedyczne aspekty bezpieczeństwa szkolnego dla zdrowia młodzieży gimnazjalnej , 

Czynić świat bardziej bezpiecznym (red.) A. Cudowska, J. Kunikowski, Wydawnictwo UPH, Siedlce 

2007 r. 

2. Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia. Wyd. Cedetu, Warszawa 2003 

3. Karski J.B.: Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. Wyd. Cedetu, Warszawa 2007 

4. Cianciara D: Zarys współczesnej promocji zdrowia. PZWL,2010. 

5. Czupryna A. i in. (red.): Zdrowie Publiczne tom I i II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne 

Vesalius,Kraków 2000, 2001. 

6. Pike S., Forster D. (red.): Promocja zdrowia dla wszystkich. Wyd. Czelej, Lublin 1998. 

7. Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. Wyd. IFIS PAN, Warszawa 1999. 

8. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych. Formy: praca grupowej 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przygotowanie programu profilaktycznego dotyczącego różnych obszarów promowania zdrowia, 

przeprowadzenie na zajęciach jednego z działań ujętych w programie profilaktycznym 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych zadań i aktywności na zajęciach. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz za test pisemny co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez 

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0, 51-60% - 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 

4,0, 81-90% - 4,5, Powyżej 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% 

- zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z 

tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową 

stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Udział studentów w spotkaniach tematycznych 10 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy do zajęć 5 godzin 

Samodzielne wykonanie prezentacji 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
7 godzin 



Samodzielne studiowanie literatury 38 godzin 

Praca samodzielna studenta 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy do zajęć 5 godzin 

Samodzielne wykonanie prezentacji 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnozowanie obszarów problemowych 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosing the problem areas 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Profilaktyka 

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  9 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Renata Matysiuk, dr Katarzyna Skalska, 

mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonalności  i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i 

patologii. Nabycie umiejętności integrowania wiedzy 

teoretycznej z zakresu diagnozowania obszarów 

problemowych oraz powiązanych z nią dyscyplin w 

celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych a 

także diagnozowania i projektowania działań 

praktycznych. Nabycie umiejętności obserwowania, 

diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych 

sytuacji wychowawczych i społecznych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 

kierunkowego 

S_W01 
rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i 

dysharmonii, normy i patologii 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

S_U01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

diagnostyki obszarów problemowych w celu analizy złożonych 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych a także 

diagnozowania i projektowania działań pomocowych w obszarach 

problemowych 

K_U02 



S_U02 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wychowawczych i 

społecznych 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii. Umiejętność analitycznego studiowania 

tekstów oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz 

sposoby ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Diagnoza – pojęcie, geneza i rozwój 

diagnozy. Typy diagnoz społecznych. Modele diagnozy. Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych 

stosowanych w diagnozie (metoda indywidualnego przypadku, rozmowa, wywiad, ankieta, obserwacja, 

analiza dokumentów i wytworów). Rodzaje środowisk społecznych człowieka i ich diagnozowanie. 

Instytucje diagnozujące środowisko społeczne człowieka (ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychol-

pedagog, ośrodki interwencji). Zalecenia etyczne dotyczące postępowania diagnostycznego. Podmiotowe i 

przedmiotowe uwarunkowania przebiegu procesu diagnostycznego. Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi 

spostrzeżenia. 

Ćwiczenia: Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz 

sposoby ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Diagnoza środowiska 

wychowawczego rodziny. Obserwacja w poznawaniu jednostki (różne sposoby obserwowania, zachowania 

obserwowalne jako wskaźniki, zasady konstruowania arkuszy obserwacyjnych). Wywiad jako technika 

poznawania sytuacji jednostki (cele, rodzaje wywiadu, wskazówki dotyczące budowania pytań i 

prowadzenia rozmowy, przykłady pytań). Techniki socjometryczne w badaniu dzieci i młodzieży. Studium 

przypadku uwzględniające wskaźniki zaburzenia, kryteria oceny badanych zjawisk – narzędzie 

diagnostyczne, uzasadnienia dla podejmowania postępowania diagnostycznego i pomocowego w zakresie: 

diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka/ gotowości szkolnej, diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się 

(ryzyka dysleksji, dysleksji rozwojowej, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, zaburzenia analizatora: 

wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, lateralizacji itp.), diagnozy nieprzystosowania 

społecznego dzieci i młodzieży (Arkusz zachowania się ucznia B. Markowskiej, Skala Nieprzystosowania 

Społecznego L. Pytki), diagnozy wybranych problemów funkcjonowania rodziny (przemoc, zaniedbywanie), 

diagnozy problemu alkoholowego, diagnozy uzależnień od środków psychotycznych i psychoaktywnych, 

diagnozy zaburzeń w obrębie ciała człowieka (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, modyfikacje 

ciała), diagnozy w przypadku zaburzeń o charakterze czynnościowym (np.: pracoholizm), diagnozy ilorazu 

inteligencji (uczniowie z inteligencją poniżej przeciętnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim – diagnoza PAC), diagnozy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( Indywidualny 

Program Edukacyjno-Terapeutyczny), Skala Klimatu Społecznego R. Moosa. Pojęcie klimatu społecznego 

i jego dymensje. Założenia teoretyczne Skali Klimatu Społecznego. Interpretacja wyników badań. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2001 

2. Brzezińska A.I., Hornowska E. (2004). Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa: 

Wydawnictwo Scholar, rozdział IV i V. 

3. Jarosz E., Wysocka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. 

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Część I – rozdział 3, Część II – rozdział 1 i 2.  



4. Marciniak-Paprocka K., Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle 

Rozporządzeń MEN z 17 listopada 2010 r. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno‐

Terapeutycznego, Student Niepełnosprawny. - Z. 12 (5) (2012) 

5. Marciniak-Paprocka K., Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl 

edukacji inkluzyjnej, W: Codzienność szkoły: uczeń (red.) Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. 

Szymańskiego. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.  

6. Ploch L., Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2011. 

Literatura dodatkowa: 

1. Cichosz M., Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls” , Kraków 2014, s. 

114-187 

2. Deptuła M. (2006) Zmiany w zakresie kompetencji społecznej zachodzące u uczniów starszych klas 

szkoły podstawowej. W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. 

Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 189-207. 

3. Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W. (1998) Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa: WSiP, 

Rozdziały I, II i V 

4. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 

5. Milewska E., Szymanowska A. (2000) Studia przypadków. W: E. Milewska, A. Szymanowska (red.) 

Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: CMPPP, s. 220-255 

6. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, 15-138; 157-

174. 

7. Suchanska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa 2007 

8. Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz.4. 

9. Turlejska B. (1998) Monografia pedagogiczna i studium przypadku. W: S. Palka (red.) Orientacje w 

metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 75-87 

10. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych i graficznych, podstawowe 

zagadnienia są wyjaśniane przykładami. Dodatkowo stosowane są rozmowa kierowana oraz dyskusja 

problemowa. Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o analizę tekstów co powinno pozwolić na wyrobienie 

umiejętnego posługiwania się teorią w oddziaływaniach praktycznych i rozwiązywaniu problemów, jak 

również o metody aktywne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt z wiedzy będzie weryfikowany na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające 

podczas egzaminu z zakresu funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i 

patologii. Efekty z umiejętności będzie sprawdzany poprzez ocenę przygotowania studium przypadku w 

zakresie diagnozy obszaru problemowego w oparciu o uzyskane treści teoretyczne, a także wskazanie 

odpowiedniego narzędzia diagnostycznego oraz wskazanie na adekwatne działania pomocowe oraz na 

podstawie rozwiązywania zadań problemowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy punktów z 

egzaminu, pracy zaliczeniowej oraz wykonywanych zadań problemowych. Podstawą uzyskania zaliczenia 

przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie łącznie za wszystkie zadania, pracę pisemną 

oraz egzamin co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny 



następująco: 0-50% ocena niedostateczna, 51% ocena dostateczna, 61% ocena dostateczny plus, 71% 

ocena dobra, 81% ocena dobry z plusem, 91% ocena bardzo dobra. Poprawa dla studentów, którzy nie 

uzyskali łącznie co najmniej 51 % – zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy 

zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 

3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczeni 30 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Egzamin 3 godziny 

Obserwacja i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
15 godzin 

Udział studenta w spotkaniu tematycznym 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 30 godzin 

Praca samodzielna w związku z przygotowaniem 

się do ćwiczeń 
20 godzin 

Praca samodzielna w związku z przygotowaniem 

studium przypadku 
25 godzin 

Praca samodzielna związana z przygotowaniem 

do egzaminu 
37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 9 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 9 godzin 

Egzamin 3 godziny 

Obserwacja i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
10 godzin 



Udział studenta w spotkaniu tematycznym 10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 30 godzin 

Praca samodzielna w związku z przygotowaniem 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Praca samodzielna w związku z przygotowaniem 

studium przypadku 
40 godzin 

Praca samodzielna związana z przygotowaniem 

do egzaminu 
57 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 9 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Koncepcje rozwoju zawodowego i wyboru zawodu 

Nazwa w języku angielskim:  Concepts of professional development and choice of profession 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Doradztwo 

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z koncepcjami 

rozwoju zawodowego i wyboru zawodu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

zna terminologię używaną w pedagogice na poziomie rozszerzonym z 

zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy, analizy rynku pracy, 

poradnictwa zawodowego, poradnictwa edukacyjnego, edukacji 

zawodowej, kształcenia ustawicznego 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze, formułuje problemy 

badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki, konstruuje narzędzia 

badawcze; prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski w 

odniesieniu do obszaru doradztwa zawodowego, rynku pracy i 

coachingu. Korzysta z dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 

różnymi sferami działalności coachingowej i doradczej 

K_U06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
jest wrażliwy na problemy rynku pracy kraju, Europy i świata; gotów do 

współpracy z otoczeniem w celu ich rozwiązywania, ma świadomość 

odpowiedzialności za właściwy dobór zawodu; potrafi komunikować się z 

K_K02 



szerokim gronem odbiorców, elastycznie dopasowuje się do osób nie 

będących specjalistami w dziedzinie coachingu oraz doradztwa 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 

Rozwój zawodowy człowieka. Determinanty kariery zawodowej. Fazy rozwoju zawodowego. 

Uwarunkowania kariery zawodowej. Teorie rozwoju zawodowego: teoria cech i czynników, teoria 

psychodynamiczna, teoria rozwoju, teorie kognitywne i nauk społecznych. Wykorzystanie teorii rozwoju 

zawodowego w szkolnym poradnictwie zawodowym. Nowe trendy w praktyce doradztwa zawodowego 

Literatura podstawowa: 

1. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Czesław A., Nosal S., Psychologia preferencji i zainteresowań 

zawodowych. Przegląd teorii i metod , Warszawa 2006 

2. Plewka Cz., Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje 

praktyczne, Koszalin 2015 

Literatura dodatkowa: 

1. Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i 

strategie pomocy bezrobotnym, Poznań, 2003. 

2. Paszkowska – Rogacz A., Doradztwo zawodowe, wybrane metody badań, Wydawnictwo Difin SA, 

Warszawa 2009 

3. Lamb R., Poradnictwo zawodowe w zarysie, Warszawa, 1998 

4. Rogodzińska A., Szkolny doradca zawodowy, Warszawa2003 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi na podstawie listy zagadnień 

przekazanych studentowi. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Kryterium oceny: uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. Sposób oceniania: 

ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną, ocena 3 – 51% pkt., ocena 3,5 – 75% pkt., ocena 4 

– 80% pkt., ocena 4,5 – 85% pkt., ocena 5 – więcej niż 90% pkt. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 



Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 32 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Trening komunikacji interpersonalnej 

Nazwa w języku angielskim:  Interpersonal communication training 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Doradztwo 

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy na temat warunków efektywnej komunikacji 

interpersonalnej oraz podniesienie poziomu 

umiejętności komunikowania z wykorzystaniem 

różnych technik oraz unikania barier i zakłóceń. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad komunikacji, 

obejmującej jej terminologię, teorię i metodykę 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

w pogłębionym stopniu potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do 

rozwiazywania problemów, sytuacji konfliktowych i innych wynikających z 

procesu komunikacji międzyludzkiej; w pogłębionym stopniu potrafi 

komunikować się na tematy specjalistyczne z różnicowanymi kręgami 

odbiorców 

K_U04, K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

jest gotów do efektywnego komunikowania się, inicjowania działań w 

społeczeństwie, prezentowania działań w przystępnej formie w tym z 

zastosowaniem technik komunikacyjnych 

K_K02 



Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Procesy międzyosobowe. Kompetencje w porozumiewaniu się. Kultura a porozumiewanie się. 

Porozumiewanie się a obraz samego siebie. Spostrzeganie innych. Język a proces porozumiewania się. 

Komunikacja niewerbalna. Słuchanie. Emocje a proces porozumiewania się. Relacje interpersonalne i ich 

dynamika. Intymność i dystans. Klimat a proces porozumiewania się. Konflikt. Uważność a proces 

komunikacji. Wywieranie wpływu i metody psychomanipulacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Moore Ch.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 

2003 

2. R. B. Adler , L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje iinterpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom 

Wydawniczy REBIS, Poznań 2014 

3. Witkowski T. Psychomanipulacje, Biblioteka Moderatora, Taszów 2006 

4. Witkowski T., Chełpa S., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Wyd. WSiP, 

Warszawa 1995, s 11-13 

Literatura dodatkowa: 

1. Baumgartner P. J. Jak zjednać sobie ludzi, czyli perfekcyjna komunikacja. Wydawnictwo RM, 

Warszawa, 2010. 

2. Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa, 1994. 

3. Kościelak M.; Zrozumieć Rogera. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogera, Kraków 2004 

4. McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP Sopot, 2013 

5. Nęcki Z. Komunikacja międzyludzka. Kraków, 1996. 

6. Pease A. & B. Mowa ciała. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Warsztaty – trening, zajęcia praktyczne polegające na aktywnym angażowaniu studentów w rozwiązywanie 

konkretnych problemów z zakresu komunikacji interpersonalnej; klasyczna metoda problemowa; metody 

aktywizujące: metoda sytuacyjna, obserwacja uczestnicząca, modelowanie i symulacje, burza mózgów; 

mapy myśli metody eksponujące: film, pokaz połączony z przeżyciem, prezentacje multimedialne; analiza 

SWOT; objaśnienia lub wyjaśnienia, metody konwersatoryjne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zadanie na warsztatach danej grupie konkretnego zadania związanego z koniecznością rozwiązania 

problemu, a następnie wspólnym jego omówieniu i wyciągnięciu wniosków. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Na zaliczenie modułu składają się: zliczenie zajęć praktycznych (trening mediacji, 

negocjacji) oraz przygotowanie scenariusza w oparciu o wybraną sytuację konfliktową. Scenariusz 

oceniany jest według następujących kryteriów: interpretacja konfliktu (0–10 pkt), symulacja sytuacji 

mediacyjnej (0–10 pkt). Oceny: 5,0 – 19-20 pkt., 4,5 – 17-18 pkt., 4,0 – 15-16 pkt., 3,5 - 13- 14 pkt., 3,0 – 

10-12 pkt. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 16 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 23 godziny 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
23 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka działań w pośrednictwie pracy 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of activities in employment agency 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Doradztwo 

zawodowe i coaching karier)y 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Piotr Karaś 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 

coachingu i doradztwa, obejmującej terminologię, 

teorię i metodykę oraz umiejętności analizowania 

wzorów zachowań i stymulowania postaw. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat coachingu i doradztwa, 

obejmującej jej terminologię, teorię i metodykę. Posiada wiedzę 

niezbędną do przeprowadzenia sesji doradczo – coachingowych, zajęć w 

placówkach szkoleniowych 

K_W03 

S_W02 
ma uporządkowana wiedzę i pogłębioną wiedzę na temat coachingu i 

doradztwa, obejmującej jej terminologię, teorię i metodykę 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania motywów 

i wzorów zachowań twórczych, diagnozowania oraz stymulowania 

działań praktycznych u petentów 

K_U02 

S_U03 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze, formułuje problemy 

badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki, konstruuje narzędzia 

badawcze; prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski w 

odniesieniu do obszaru doradztwa zawodowego, rynku pracy i 

K_U06 



coachingu. Korzysta z dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 

różnymi sferami działalności coachingowej i doradczej 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

utożsamia się z wartościami , celami i zadaniami kształcenia do 

właściwego zawodu, odznacza się zaangażowaniem w planowaniu, 

projektowaniu i realizowaniu działań doradczych profesjonalnych w 

zakresie budowania kariery. Stwarza klientowi możliwości do ciągłego 

uczenia się, dostarcza mu wyzwań ponad jego świadome ograniczenia. 

Potrafi dopilnować, aby klient był odpowiedzialny za obopólnie 

uzgodnione zadania i działania. Potrafi wesprzeć klienta w ułożeniu 

właściwego, mierzalnego planu działania 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia dotyczące pośrednictwa pracy. Zasady pośrednictwa pracy. Metody pośrednictwa 

pracy. Instytucje rynku pracy. Analiza ofert pracy; opracowywanie ofert pracy. Pozyskiwanie ofert pracy w 

systemie publicznych służb zatrudnienia. Pozyskiwanie ofert pracy w systemie prywatnych agencji 

zatrudnienia. Otoczenie społeczno-gospodarcze a realizacja usługi pośrednictwa pracy. Odbiorcy 

pośrednictwa pracy. Cechy pośrednika pracy – znaczenie komunikacji interpersonalnej w kontakcie z 

klientami. Obsługa klienta w publicznych służbach zatrudnienia i prywatnym sektorze. 

Literatura podstawowa: 

1. Bańka A.(1995), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Poznań 

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r., Dz. U. nr 99, poz. 1001 

z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003r., Dz. U. nr 166, poz. 1608 i z 2004r. 

Dz. U. nr 96, poz. 959. 

4. Ustawa o pracownikach samorządowych z 22 marca 1990r., Dz. U. nr 21, poz. 124. 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. 2014 poz. 667) z dnia 14 maja 2014 r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 

Literatura dodatkowa: 

1. Zeszyty Metodyczne Pośrednika Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku 

Pracy 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia – referat, zajęcia praktyczne polegające na aktywnym zaangażowaniu studentów w 

rozwiązywanie konkretnych problemów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Weryfikacja na podstawie zaliczenia ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryterium oceny: stopień opanowania wymaganej wiedzy teoretycznej oraz zaliczenie 

zajęć praktycznych. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form 

zaliczenia. Sposób oceniania: 0-50% pkt. – ndst.; 51-60% pkt. – dst.; 61-70% pkt. – dst.+; 71-80% pkt. – 

db.; 81-90% pkt. – db.+;  91-100% pkt. – bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Przygotowanie do zajęć  20 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Przygotowanie do zajęć  25 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztat umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych 

Nazwa w języku angielskim:  Negotiation and Mediation Skills Training 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Doradztwo 

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne należą do 

podstawowego warsztatu pracy pedagoga, doradcy 

zawodowego. Celem przedmiotu jest zapoznanie 

studentów z alternatywną formą rozstrzygania 

sporów (m.in. cywilnych) ale także kształtowanie ich 

postaw mentalnych tj. dążenia do wygaszania a nie 

eskalowania konfliktów; nabycie i rozwijanie 

umiejętności efektywnego negocjowania i 

mediowania w różnych sytuacjach. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat coachingu i doradztwa, 

obejmującej jej terminologię, teorię i metodykę. Posiada wiedzę 

niezbędną do przeprowadzenia sesji doradczo-coachingowych, zajęć w 

placówkach szkoleniowych 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi w sposób klarowny i precyzyjny wypowiadać się na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień z obszaru kształcenia, 

zawodoznawstwa. Ma umiejętności w zakresie negocjacji i coachingu – 

potrafi szczegółowo określić sytuację petenta i prowokować go do 

samooceny i działania. Dostarcza jasnej i zrozumiałej informacji zwrotnej. 

Wspiera samoświadomość klienta. Potrafi zauważyć niespójność 

K_U04 

K_U05 



pomiędzy myślami, emocjami i działaniem petenta oraz kierować jego 

karierą. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami kształcenia do 

właściwego zawodu, odznacza się zaangażowaniem w planowaniu, 

projektowaniu i realizowaniu działań doradczych profesjonalnych w 

zakresie budowania kariery. Stwarza klientowi możliwości do ciągłego 

uczenia się, dostarcza mu wyzwań ponad jego świadome ograniczenia. 

Potrafi dopilnować, aby klient był odpowiedzialny za obopólnie 

uzgodnione zadania i działania. Potrafi wesprzeć klienta w ułożeniu 

właściwego, mierzalnego planu działania. Posiada wysoko rozwinięte 

kompetencje w zakresie aktywnego słuchania – jest całkowicie obecny i 

uważny podczas procesu coachingu, słucha i wspiera klienta w 

wyrażaniu siebie, nastawiony na to, czego chce klient, jest aktywnym 

uczestnikiem w relacji coach –klient. 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Mediacje: Historia mediacji. Polska norma ADR. Rodzaje mediacji (klasyczne, ewaluatywne, 

terapeutyczne, wahadłowe). Przebieg pierwszego spotkania. Zasady mediacji. Etapy mediacji. Monolog 

mediatora. Sztuka zadawania pytań. Usprawnienie komunikacji. Manipulacja. Kodeks etyczny mediatora. 

Ugoda. Negocjacje: Definicja. Strategie prowadzenia negocjacji. Proces negocjacji. Mechanizmy 

negocjowania. 

Literatura podstawowa: 

1. Moore Ch.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 

2003 

2. Śliwa J. (red.), Mediacje – otwórzmy nowy rozdział, Wyd. Polski Instytut Mediacji, Poznań/Kraków 2012  

3. Śliwa J., Mediacje klasyczne (facylitatywne) i inne metody mediacyjne, Wyd. Polski Instytut Mediacji, 

Kraków-Warszawa 2005-2012  

4. Śliwa J. (red.), Pakiet „Szkoła Mediacji”, Wyd. Polski Instytut Mediacji, Kraków-Warszawa 2002-2013 

5. Witkowski T. Psychomanipulacje, Biblioteka Moderatora, Taszów 2006 

6. Witkowski T., Chełpa S., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Wyd. WSiP, 

Warszawa 1995, s 11-13 

Literatura dodatkowa: 

1. Horzyk A. Negocjacje sprawdzone strategie, samo sedno, Warszawa 2012 

2. Załuski G., Negocjacyjne Zoo, Wyd. mt biznes, Warszawa 2017 

3. Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014 

4. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Wyd. PWE, Warszawa 2010 



5. Ury W., Odchodząc od NIE, Wyd. PWE, Warszawa 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Warsztaty – trening, zajęcia praktyczne polegające na aktywnym angażowaniu studentów w rozwiązywanie 

konkretnych problemów mediacyjnych i negocjacyjnych; klasyczna metoda problemowa; metody 

aktywizujące: metoda sytuacyjna, obserwacja uczestnicząca, modelowanie i symulacje, burza mózgów; 

mapy myśli metody eksponujące: film, pokaz połączony z przeżyciem, prezentacje multimedialne; analiza 

SWOT; objaśnienia lub wyjaśnienia, metody konwersatoryjne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zadanie na warsztatach danej grupie konkretnego zadania związanego z koniecznością rozwiązania 

problemu, a następnie wspólnym jego omówieniu i wyciągnięciu wniosków. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Na zaliczenie modułu składają się: zliczenie zajęć praktycznych (trening mediacji, 

negocjacji) oraz przygotowanie scenariusza mediacji w oparciu o wybraną sytuację konfliktową. Scenariusz 

oceniany jest według następujących kryteriów: interpretacja konfliktu (0–10 pkt), symulacja sytuacji 

mediacyjnej (0–10 pkt). Oceny: 5,0 – 19-20 pkt., 4,5 – 17-18 pkt., 4,0 – 15-16 pkt., 3,5 - 13- 14 pkt., 3,0 – 

10-12 pkt. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 16 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 godziny 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 23 godzin 



Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
23 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy prawa pracy 

Nazwa w języku angielskim:  Fundamentals of labor law 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Doradztwo 

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Kufel-Orłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami 

prawa pracy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu działań  z zakresu 

działalności doradczej, jest przygotowany do działalności prospołecznej, 

samodoskonalenia zawodowego, pełnienia ról kierowniczych w 

organizacji oraz placówkach działających w obszarze coachingu, 

poradnictwa zawodowego i personalnego. Zna kryteria analizy zarówno 

procesu rozwoju  jak i wynikających z niego celów 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów w zakresie 

działań doradczych, popierania ich rozbudowaną argumentacją. 

Opracowuje strategię poruszania się po rynku pracy jak również wdraża 

nowe rozwiązania z zakresu polityki zatrudnienia 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania norm etycznych, odznacza się 

odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy pod względem 

merytorycznym i etycznym. Posiada kompetencje do pełnienia funkcji 

K_K03 



coacha kariery, doradcy zawodowego i personalnego, doradcy do spraw 

karier w organizacji z zachowaniem zasad etycznych – nie narzuca 

swoich wartości. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje działania w zakresie coachingu i doradztwa 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak  

Treści modułu kształcenia: 

Źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy. Podstawowe pojęcia prawa pracy. Umowy o pracę. Rozwiązanie 

umowy o pracę. Czas pracy. Urlopy. Wynagrodzenie i świadczenia związane z pracą. Powołanie jako 

nawiązanie stosunku pracy. Ochrona pracy młodocianych. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Boratyński, Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego, cz.1,Warszawa 2013. 

2. J. Ablewicz, Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego, cz.2, Warszawa 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2011  

2. Kodeks pracy : komentarz / Józef Iwulski, Walerian Santera. - Wyd. 2., Warszawa 2011  

3. Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-

Żywicka, Warszawa 2012  

4. Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia, Agnieszka Kowalska i In., Warszawa 2012 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład audytoryjny, podający z wykorzystaniem multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie egzaminu pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Kryterium oceny: uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. Sposób oceniania: 

0-50% pkt. – ocena 2,0; 51-60% pkt. – ocena 3,0; 61%-70% pkt. – ocena 3,5; 71-80% pkt. – ocena 4,0; 81-

90% pkt. – ocena 4,5; 91-100% pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 



Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

egzaminu 

20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 16 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 godziny 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 23 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

egzaminu 

23 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pośrednictwo pracy w Polsce i za granicą 

Nazwa w języku angielskim:  Arranging work in Poland and abroad 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Doradztwo 

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Piotr Karaś 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu 

pośrednictwa pracy w Polsce i za granicą wraz z 

kształtowaniem umiejętności organizacyjnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji rynku pracy, 

ośrodków szkoleniowych, instytucji samorządowych i pozarządowych, 

placówkach oświatowych o zadaniach z zakresu coachingu i doradztwa 

w w/w obszarach 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, wyznaczać zadania, ma 

elementarne zdolności organizacyjne pozwalające na realizację celów 

związanych z doradztwem zawodowym; umie wyznaczać cele, dążyć do 

nich, potrafi odegrać rolę lidera w zespole; potrafi pracować nad 

pokonywaniem ograniczających przekonań, poszukiwać wartości klienta i 

uświadamiać mu je; potrafi jasno pytać o podejmowane działania 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania norm etycznych, odznacza się 
K_K01 



odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy pod względem 

merytorycznym i etycznym. Posiada kompetencje do pełnienia funkcji 

coacha kariery, doradcy zawodowego i personalnego, doradcy do spraw 

karier w organizacji z zachowaniem zasad etycznych – nie narzuca 

swoich wartości. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje działania w zakresie coachingu i doradztwa 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 

System pośrednictwa pracy w Polsce. Zasady pośrednictwa pracy. Metody pośrednictwa pracy. Instytucje 

rynku pracy. Europejska Strategia Zatrudnienia. Integracja europejska w obszarze polityki rynku pracy. 

Ewolucja europejskiej polityki rynku pracy. Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u pracodawców 

zagranicznych. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. 

Literatura podstawowa: 

1. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.) (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście 

europejskim, Toruń  

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r., Dz. U. nr 99, poz. 1001 

z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003r., Dz. U. nr 166, poz. 1608 i z 2004r. 

Dz. U. nr 96, poz. 959. 

4. Ustawa o pracownikach samorządowych z 22 marca 1990r., Dz. U. nr 21, poz. 124. 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. 2014 poz. 667) z dnia 14 maja 2014 r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 

Literatura dodatkowa: 

1. Wiśniewski Z. (red.) (2001), Polityka rynku pracy wobec integracji z UE, Warszawa 2001 

2. Bańka A. (1995), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Poznań  

3. Zeszyty Metodyczne Pośrednika Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku 

Pracy 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z prezentacją multimedialną, referaty. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie zaliczenia ćwiczeń i przygotowania pracy pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryterium oceny: stopień opanowania wymaganej wiedzy teoretycznej oraz 

przedstawienia referatu. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form 



zaliczenia. Sposób oceniania: 0-50% pkt. – ndst, 51-60% pkt. – dst, 61-70% pkt. - dst+, 71-80% pkt. – db, 

81-90% pkt. - db+, 91-100% pkt. bdb 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury  20 godzin 

Przygotowanie do zajęć  20 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury  20 godzin 

Przygotowanie do zajęć  30 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika pracy 

Nazwa w języku angielskim:  Job pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Doradztwo 

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 
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Założenia i cele przedmiotu: 

Ukazanie pedagogiki pracy jako subdyscypliny 

naukowej, której przedmiotem są pedagogiczne 

aspekty relacji: człowiek-wychowanie-praca. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i doradztwie 

personalnym, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin 

naukowych związanych z doradztwem personalnym 

K_W01 

W_02 
ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych w 

firmie i instytucjach rynku pracy 
K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań w pracy 
K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych, coachingowych w środowisku społecznym 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykłady 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki 

pracy oraz dominujące tereny badań. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o 

pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy. 

Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa 

kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe 

współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. 

Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie. Metody i techniki badań 

stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania 

przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i 

społeczeństwa. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji pro 

zawodowej. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi 

gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i 

efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół 

zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez 

jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia 

zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność 

zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji 

zawodowej. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania 

organizacyjno-programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób 

dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka. Przemiany struktury gospodarki. 

Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny 

rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe. Pedagogika pracy 

wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych. 
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna. 



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć, ocena poziomu i jakości 

uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć, ocena z pisemnego testu. Zaliczenie końcowe – 

średnia ocen 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie pisemne i ocena zadań wykonywanych podczas zajęć (prezentacji multimedialnych oraz udziału 

w dyskusji). Zaliczenie w formie pisemnej – test wiadomości obejmujący pytania zamknięte i otwarte, w tym 

tzw. pytania problemowe. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do dyskusji na wykładzie 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 16 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do dyskusji na wykładzie 
33 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 33 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


