
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  pierwszy i drugi 

Semestr:  drugi, trzeci i czwarty 

Liczba punktów ECTS:  20 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

dr Sabina Wieruszewska-Duraj, 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów podstawowych zasad 

pracy naukowej w tym zasad przygotowania i 

redagowania pracy dyplomowej. Omawianie literatury 

dotyczącej problematyki określonej w tematach prac. 

Wybór problemów badawczych – tematów prac. 

Nabywanie kompetencji i orientacji w zakresie metod, 

technik i narzędzi badawczych, umiejętności 

formułowania problemów i hipotez. Wdrażanie do 

samodzielnej, twórczej pracy w oparciu o warsztat 

metodologiczny. Konstruowanie aparatu przypisów i 

bibliografii. Monitorowanie realizacji badań i pisania 

prac. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i 

przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, 

przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia 

problemów edukacyjnych 

K_U01 

U_02 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

K_U03 



U_03 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i 

na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i 

pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień 

pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin 

naukowych 

K_U04 

U_04 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża 

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

K_K02 

K_02 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i 

współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w 

danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 

organizacjach realizujących działania pedagogiczne 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe paradygmaty wiedzy naukowej i specyfika badań ilościowych i jakościowych. Krytyczna 

postawa wobec wybieranych narzędzi badawczych; stosowania wybranych orientacji badawczych w 

badaniach własnych. Próby łączenia badań ilościowych i jakościowych. Wyjaśnianie i rozumienie, jako 

główne procedury eksplanacyjne. Problem i kryteria testowalności teorii. Prawa nauki – ich rodzaje, 

weryfikacja i falsyfikacja, jako procedury sprawdzania praw. Wartościowanie, jako element metodologii 

badań. Obecność wartościowania na poszczególnych etapach procesu badawczego. Etyczne problemy 

terenowych badań empirycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Semestr 2. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego. Omówienie podstawowych pojęć 

związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego. Określenie problematyki badawczej i tematu 

(tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem. Opis zasad konstrukcji planu pracy. Dyskusja o literaturze przedmiotu 

i źródłach pozyskania danych. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy dyplomowej. 

Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów prac. 

Semestr 3. Prezentacja zasad piśmiennictwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi pracy 

dyplomowej. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania. 

Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty metodologiczne. 

Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich przyjęciem.  

Semestr 4. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, archiwistycznych, źródłowych, 

niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami 

przeprowadzonych analiz empirycznych. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części 

pracy. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy. 



Literatura podstawowa: 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003 

2. Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków 2008 

3. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000 

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000 

5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999 

6. Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008 

7. Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998 

8. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006 

9. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2010 

10. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 

11. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000 

12. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997 

13. Żegnałek K. Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia 

metodologiczne 

2. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2005 

3. Desperak I., Ankieta w szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2000, nr 3-4 

4. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 2004 

5. Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, 

habilitacje), Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

6. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000 

7. Sztabiński P.B., Skawiński Z., Sztabiński F., Feldwork jest sztuką. Jako dobrać respondenta, 

skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005 

8. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2005 

9. Zenderowski R, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 

2007/8 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody słowne, oglądowe i praktycznego działania. Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych metod (np. 

dyskusja, praca samodzielna, praca w grupach), zajęcia pokazowe. Prezentacje komputerowe (rysunki, 

schematy własnej konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). Opracowanie autorskiego planu spotkań 

seminaryjnych w oparciu o aktywność słuchaczy. Koncepcja praktycznych działań nauczyciela, techniki, 

metody i środki badawcze, diagnostyczne niezbędne dla podjęcia pracy badawczej pedagoga, w tym: 

prezentacja celów i hipotez pracy dyplomowej; prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem 

informatycznych programów, systemów oraz technik audiowizualnych; dyskusje w ramach grupy 

seminaryjnej związane z problematyką seminarium dyplomowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Zatwierdzenie złożonego planu pracy i wykazu literatury. Zatwierdzenie i przyjęcie części teoretycznej 

pracy i planu badań. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje: semestr 2 – 

sformułuje tytuł pracy i przygotuje plan pracy, a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu, semestr 3 – 

przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy i koncepcję badań, semestr 4 – przeprowadzi badania 

empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 105 godzin 

Udział w konsultacjach 145 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
100 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 63 godziny 

Udział w konsultacjach 87 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
200 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela-wychowawcy 

Nazwa w języku angielskim:  Perfecting teacher’s workshop in 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):  Przedmiot fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi  

Semestr:  Czwarty  

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założenia i cele przedmiotu koncentrują się wokół 

umiejętności i kompetencji społecznych nauczyciela 

– wychowawcy w kontekście budowania i 

doskonalenia jego warsztatu pracy  (od okresu 

studiów przez cały okres pracy zawodowej) oraz 

kształtowania twórczych postaw do własnego 

rozwoju w kontekście edukacji całożyciowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K02 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i 

współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w 

danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 

organizacjach realizujących działania pedagogiczne 

K_K03 

S_K01 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 
K_K02 



podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; 

angażuje się we współpracę 

Forma i typy zajęć: Wykłady. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy wiedzy pedagogicznej, filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy – charakterystyka i interpretacja pojęcia kluczowego przez 

studentów. Warsztat pracy nauczyciela instytucji edukacyjnych (przedszkola, klas I-III, klas starszych). 

wychowawcy instytucji opiekuńczo-wychowawczych (żłobka, domu dziecka, świetlicy 

środowiskowej/terapeutycznej). Zawód nauczyciela-wychowawcy. Role społeczne i zawodowe 

nauczyciela-wychowawcy. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. Powinności nauczyciela-

wychowawcy i rozwój profesjonalny. Program wewnętrzny nauczyciela-wychowawcy. Przygotowanie 

zawodowe nauczyciela-wychowawcy – ocena studentów. Podstawowe napięcia roli nauczyciela-

wychowawcy – przyczyny, diagnoza i radzenie sobie ze stresem. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza 

naukowa nauczyciela-wychowawcy. Prawa i obowiązki nauczyciela-wychowawcy. Analiza wybranych 

aktów prawnych regulujących pracę nauczyciela-wychowawcy (Karta Nauczyciela). Plan rozwoju 

zawodowego. Kompetencje nauczyciela-wychowawcy współcześnie. Uczenie się w miejscu pracy. 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Formy doskonalenia 

szkolnego i pozaszkolnego. Stopnie awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie nauczycieli-

wychowawców jako priorytet w Europie i na całym świecie. Autorefleksja i samowiedza nauczyciela; 

ankieta ewaluacyjna nauczyciela. Pozyskiwanie środków unijnych na wyposażenie sal i pracowni. 

Autorskie programy nauczania i ich konstruowanie. Metoda w działaniu i obserwacja uczestnicząca w 

procesie edukacyjnym w kontekście doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela-wychowawcy. Metody 

aktywizujące (w tym gier dydaktycznych) w procesie edukacyjnym w kontekście doskonalenia warsztatu 

pracy nauczyciela-wychowawcy. Planowanie pracy z dzieckiem-uczniem (plany miesięczne, roczne, 

wynikowe). Etyka nauczycielska. Odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, wychowawcy. 

Nauczyciel-wychowawca idealny a nauczyciel-wychowawca rzeczywisty. Nauczyciel-wychowawca Jana 

Amosa Komeńskiego (XVII wiek) a nauczyciel-wychowawca współczesny (XXI wiek) w kontekście 

warsztatu pracy. Wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, symptomy, strategie zaradcze. Choroby 

związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela – profilaktyka. Wypalenie zawodowe a doskonalenie 

warsztatu pracy. Projekt indywidualny na zaliczenie z oceną w postaci prezentacji multimedialnej: Warsztat 

pracy nauczyciela (wybranego szczebla kształcenia: przedszkola, klas I-III, klas starszych szkoły 

podstawowej) i wychowawcy (wybranej instytucji edukacyjnej: żłobek, dom dziecka, świetlica 

środowiskowa) i jego doskonalenie w ciągu całego życia. 

Literatura podstawowa: 

1. Dróżka W., Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia, Kielce 2002; Młode pokolenie nauczycieli , Kielce 

2004; Nauczycielska dojrzałość , Kielce 2005. 

2. Klim-Klimaszewska A., Twórcza aktywność, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. 

Pilcha, t. 6, Warszawa 2007. 

3. Kowalski M., Olczak A., Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, Kraków 2010. 

4. Sitarska B., Kompetencje współczesnego nauczyciela w kontekście edukacji nieustającej, W: K. 

Żegnałek (red.), Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej, Warszawa 2008. 

5. Sowisło M., Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela- wychowawcy, Kraków 2008. 

6. Żegnałek K., Edukacyjne problemy współczesności, Siedlce 2013. 



7. Żegnałek K., Kompetencje współczesnego nauczyciela, Warszawa 2008. 

Literatura dodatkowa: 

1. Awans zawodowy nauczycieli. Poradnik [aut. tekstów Krystyna Wasiluk, Agnieszka Zielińska, 

Bogumił Soczyński]. Gdańsk 2000.  

2. Bauman T. (red.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Impuls, Kraków, 2005. 

3. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

4. Dix P., Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą, Warszawa 2013.  

5. Grondas M., Żmijski J., Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela, Warszawa 2005 

6. Moroz H., Rozwój zawodowy nauczyciela, Kraków 2005. 

7. Plewka Cz., 2009, Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Warszawa 2009. 

8. Sęk H. (red.), Wypalenie Zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, 2000. 

9. Sitarska B. (red.), Jan Amos Komeński – jego pedagogika i filozofia, W: „Siedleckie Zeszyty 

Komeniologiczne, Seria PEDAGOGIKA”, Tom II, Siedlce 2015. 

10. Sitarska B. (red.), O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację, W: „Siedleckie 

Zeszyty Komeniologiczne, Seria PEDAGOGIKA”, Tom I, Siedlce 2014.  

11. Szempruch J.: Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reform edukacji w Polsce, Rzeszów 

2000. 

12. Szewczyk J., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998, 2013. 

13. Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź 2007. 

14. Witkoś M., Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka, Kraków 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy/ aktywizujące (gier dydaktycznych ), projektowa. 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się osiągane przez studenta weryfikowane będą na podstawie wypowiedzi ustnych 

studenta, interpretacji kluczowych pojęć i prezentacji multimedialnej na temat doskonalenia warsztatu 

pracy nauczyciela-wychowawcy wybranej instytucji edukacyjnej/ placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Obecność na wykładach obowiązkowa. Zaliczenie z oceną w formie prezentacji multimedialnej. Ocena 

wystawiona na podstawie indywidualnego projektu: „Warsztat pracy nauczyciela (wybranego szczebla 

kształcenia: przedszkola, klas I-III, klas starszych szkoły podstawowej) i wychowawcy (wybranej instytucji 

edukacyjnej: żłobek, dom dziecka, świetlica środowiskowa) i jego doskonalenie w ciągu całego życia. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 



Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładów 
10 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia pisemnego 
10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładów 
16 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia pisemnego 
16 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną w sytuacjach 

kryzysowych 

Nazwa w języku angielskim:  Support for the child and family in crisis situations 

Język wykładowy:  Polski 

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

społeczna) 

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:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie pogłębionej wiedzy o rodzajach więzi 

społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach 

istotnych z punktu widzenia procesów wspierających 

dziecko i rodzinę w sytuacjach kryzysowych. 

Ukształtowanie postawy odpowiedzialności wobec 

ludzi, dla których dobra podejmie się działania, 

modelowania takiego podejścia wśród innych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów wspierających 

dziecko i rodzinę w sytuacjach kryzysowych 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, 

wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i profilaktyki społecznej 



Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobów 

ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Kryzys w rodzinie- pojęcie, typologia, źródła i 

diagnoza. Modele interwencji kryzysowej. Cele i etapy prowadzenia interwencji kryzysowej. Skutki prawne 

interwencji kryzysowej – procedura Niebieskiej karty. Obszary wsparcia społecznego polskich rodzin. 

Pedagogiczna pomoc dzieciom i ich rodzinom dotkniętym kryzysem. Praca socjalno-wychowawczo-

terapeutyczna asystenta z rodziną z wieloma problemami. System pomocy dziecku i rodzinie w środowisku 

lokalnym. Sposoby postępowania z osobą/ osobami znajdującymi się w kryzysie z powodu: problemu 

alkoholowego, choroby przewlekłej, straty bliskiej osoby i żałoby, stresu pourazowego, rozpadu rodziny – 

rozwód i separacja, przemocy w rodzinie, ubóstwa, samobójstwa osoby najbliższej. Podstawowe 

umiejętności pomagającego, stres związany z pomaganiem. Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi 

spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Badura- Madej W., Dobrzyńska- Mesterhazy A. (red.), Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i 

psychoterapia, Wyd. UJ, Kraków 2000. 

2. Bielecka E. (red.), Profilaktyka i readaptacja społeczna- od teorii do doświadczeń praktyków, Wyd. 

Trans Humana, Białystok 2007. 

3. Greenstone James L., Leviton Sharon C, Interwencja kryzysowa, Wyd. GWP, Gdańsk 2004. 

4. James Richard K., Gilliland Burl E., Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna 

poprzedzająca terapię, Wyd. Eduk. PARPA, Warszawa 2006. 

5. Kwaśniewska G. (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego 

rodziny, Wyd. KUL, Lublin 2007. 

6. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2008. 

7. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12. 03. 2004 (Dz. U. z 2 lipca 2008 r. Nr 115 poz. 728- tekst 

jednolity). 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20.09.2005, Nr 180, poz. 1493). 

Literatura dodatkowa: 

1. Ackerman Robert J., Pickering Susan E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, 

GWP, Gdańsk 2004. 

2. Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Wyd. PWSzZ, Tarnobrzeg 2009. 

3. Ilnicka R. M., Cichla J. (red.), Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka, Wyd. „Akapit”, 

Toruń 2009. 

4. Jakubowska Barbara, Markiewicz Joanna, Rodzina w kryzysie, Stowarzyszenie OPTA, 2002. 

5. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

6. Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Oficyna Wyd. 

„Impuls”, Kraków 2009. 

7. Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiazaniach w 

pracy socjalnej, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2010 

8. Kubacka- Jasiecka, Mudyń K. (red.), Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i 

możliwości, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2004.  

9. Łopatkowa M., Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną, WSiP, Warszawa 1976. 

10. Nocuń Aleksander, Szmagalski Jerzy, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, 

Bibl.Pracownika socjalnego, Warszawa, Interart, 1996. 

11. Pawlas- Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wyd. 

„Akapit”, Toruń 2007. 

12. Pawłowska R., Poradnictwo pedagogiczne, WSiP, Warszawa 1986. 



13. Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Oficyna Wyd. „Impuls”, 

Kraków 2009. 

14. Stierlin H., Rücker- Embden I., Wetzel N., Wirsching M., Pierwszy wywiad z rodziną, GWP, Gdańsk 

1999. 

15. Wódz K., Pawlas- Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia 

społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Wyd. „Akapit”, Toruń 2008. 

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 pracy z dzieckiem i rodziną w sytuacjach kryzysowych. Ocena 

podczas trwania modułu, aktywności skierowanej na poczucie odpowiedzialności wobec ludzi, dla których 

dobra będzie się podejmować działania i modelowania takiej postawy w podejściu innych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

punktów z wyznaczonych prac. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za 

wszystkie 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 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach i projekcie edukacyjnym 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy do zajęć 10 godzin 

Samodzielne wykonanie prezentacji 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Udział w ćwiczenia 18 godzin 

Udział w konsultacjach i projekcie edukacyjnym 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 22 godziny 

Samodzielne przygotowanie pomocy do zajęć 15 godzin 

Samodzielne wykonanie prezentacji 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Komputerowe systemy w pracy doradcy zawodowego 

Nazwa w języku angielskim:  Computerized systems in the work of a career counselor 

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:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i 

umiejętności z zakresu systemów i programów 

komputerowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 ma uporządkowana wiedzę i pogłębioną wiedzę na temat coachingu S_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi wykorzystać różne kanały i techniki komunikacji w działalności 

doradczej. Potrafi korzystać ze specjalistycznych programów 

komputerowych z zakresu wartościowania pracy oraz procesu rekrutacji i 

selekcji pracowników jak i doradztwa zawodowego 

K_U03  

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 

szerokim gronem odbiorców, elastycznie dopasowuje się do osób nie 

będących specjalistami w dziedzinie coachingu oraz doradztwa 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Doradztwo zawodowe w systemie edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

Programy wspomagające pracę doradcy zawodowego: Informator multimedialny, Word, Excel, Outlook. 

Program komputerowy Doradca 2000. Internet jako jedno z podstawowych narzędzi pracy doradcy 

zawodowego (serwisy instytucji kształcących doradców zawodowych w Polsce i na świecie, serwisy 

instytucji rządowych zajmujących się problematyką poradnictwa zawodowego i rynku pracy, 

międzynarodowe serwisy rynku pracy -Instytut Gallupa, Eurobarometr). Możliwości prowadzenia doradztwa 

zawodowego i personalnego oraz coachingu z wykorzystaniem języków obcych oraz z wykorzystaniem 

technologii informacyjnych (e-mail, Internet, video-konferencje). Doradztwo zawodowe i coaching 

wspomagane komputerem obejmująca stosowane w Europie: systemy banków danych, programy 

samooceny, programy pomagające sformułowanie potrzebnych dokumentów (listu motywacyjnego , 

aplikacji wymaganych przez pracodawców, samosterujące programy testowe). 

Literatura podstawowa: 

1. Społeczeństwo i sieć informacyjna, SBP, Warszawa 2012 

Literatura dodatkowa: 

1. Joanna Papińska - Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008. 

2. Beata Stachowiak, Technologie informacyjno - komunikacyjne, UMK, Toruń, 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia – praca z komputerem. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie zaliczenia poszczególnych ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryterium oceny: stopień opanowania wymaganej wiedzy i zaliczenie zajęć 

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

Sposób oceniania: 51-60% - 3; 61%-70% - 3,5; 71-80% - 4; 81-90% - 4,5; 91-100% - 5. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Udział w konsultacjach 10 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury  7 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zajęć  8 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 10 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 9 godz. 

Udział w konsultacjach 6 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury  10 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zajęć  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 10godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

 

 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Multikulturowość w pośrednictwie pracy 

Nazwa w języku angielskim:  Multiculturalism in mediation of work 

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:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr Karaś 



Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, 

umiejętności i kształtowanie postaw z zakresu 

multikulturowości w pośrednictwie 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 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 

docenia znaczenie rozwoju kariery dla utrzymania i budowania 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i jednostek odmiennych 

kulturowo, odnosi zdobytą wiedzę do projektowania i rozwoju działań 

zawodowych 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki porównawczej 

Treści modułu kształcenia: 

Multikulturowość – podstawowe pojęcia. Wielokulturowość jako wyzwanie dla poradnictwa zawodowego. 

Adaptacja kulturowa. Zatrudnianie cudzoziemców. Praca doradcza z azylantami i uchodźcami. Praca w 

multikulturowym środowisku. Pomoc cudzoziemcom 

Literatura podstawowa: 

1. Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr 

Szarota. Warszawa: Academica, 2004 

2. Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie / pod red. Karoliny Golemo, Tadeusza 

Palecznego, Elżbiety Wiącek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006 

Literatura dodatkowa: 

1. Bokszański Zbigniew. Tożsamości zbiorowe. Wyd. 1, dodr. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2006  



2. Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym / pod red. Joachima Glenska i Marii 

Kalczyńskiej, Opole: Uniwersytet Opolski, 2004 

3. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, pod red. Aleksandra Posern-Zielińskiego, 

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z zastosowaniem prezentacji i multimediów 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie zaliczenia ćwiczeń, przygotowanie prezentacji/referatu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryterium oceny: stopień opanowania wymaganej wiedzy i przygotowanie 

prezentacji/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 

Udział w ćwiczeniach 15 godzin 

Udział w konsultacjach 10 godzin 

Studiowanie literatury  7 godzin 

Przygotowanie do zajęć  8 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 9 godzin 

Udział w konsultacjach 6 godzin 

Studiowanie literatury  10 godzin 

Przygotowanie do zajęć  15 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 


