
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technologia informacyjna 

Nazwa w języku angielskim:  Information technology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Skulimowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Skulimowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Korzystanie z terminologii, sprzętu, oprogramowania 

i metod technologii informacyjnej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawowe pojęcia z zakresu użytkowania komputerów, systemu 

operacyjnego, pakietu biurowego w tym: edytora tekstu, arkusza 

kalkulacyjnego, baz danych 

K_W14, K_W15 

W_02 

ma wiedzę z zakresu funkcjonowania lokalnej i globalnej sieci 

komputerowej. Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa użytkowania 

komputera i bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci 

Internet. Zna zagrożenia w sieci Internet 

K_W11, K_W12, 

K_W13, K_W16, 

K_W22 

W_03 
ma wiedzę z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej, Ma wiedzę 

na temat przygotowywania stron WWW, zna podstawy języka HTML 
K_W14, K_W15 

W_04 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 
K_W13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi obsługiwać urządzenia peryferyjne, potrafi zabezpieczać i 

udostępniać zasoby, potrafi korzystać z funkcji porządkujących 

środowisko pracy użytkownika komputera w celu zwiększenia 

efektywności jego wykorzystania 

K_U01 



U_02 

umie w poprawny sposób używać komputera do tworzenia, edycji, 

formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Potrafi 

wykorzystać zaawansowane funkcje edytora. Potrafi pracować ze 

złożonymi, długimi dokumentami, stosując zasady przygotowania prac 

naukowych. Potrafi wykorzystać edytor tekstów do przygotowania 

korespondencji seryjnej 

K_U06, K_U12, 

K_U15, K_U16 

U_03 

potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do przeprowadzania 

powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowywania 

prognoz, sporządzania tabel, wykresów (w tym także przestawnych) i 

raportów. Umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do gromadzenia i 

wyszukiwania danych 

K_U10, K_U07 

U_04 

potrafi tworzyć i wykorzystać systemy baz danych do organizowania 

dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich. 

Umie zaprojektować bazę danych zbudowaną z wielu tabel. Potrafi 

definiować formularze, kwerendy wyszukujące według podanych 

kryteriów oraz raporty 

K_U06, K_U07, 

K_U09, K_U10 

U_05 
posiada umiejętności pozwalające na użycie technik graficznych. Umie 

przygotować grafikę o odpowiedniej jakości 
K_U10, K_U11 

U_06 
umie korzystać z sieci Internet do pozyskiwania informacji i szybkiego 

komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów 

K_U01, K_U09, 

K_U21 

U_07 

umie wykorzystać różne narzędzia do przygotowania multimedialnej 

prezentacji. Potrafi przygotować własną stronę WWW i zamieścić ją na 

serwerze 

K_U11, K_U12, 

K_U22 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia 
K_K05, K_K08 

K_02 
ma świadomość roli i miejsca technologii informacyjnej w pracy 

zawodowej i samokształceniu 
K_K05 

K_03 

jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w 

społeczeństwie coraz bardziej informacyjnym, wykazuje aktywność we 

właściwym wykorzystaniu narzędzi informatycznych 

K_K01, K_K09 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność korzystania w zakresie podstawowym z obsługi komputera, korzystanie z aplikacji biurowych 

objętych programem nauczania w szkole średniej w zakresie podstawowym. 

Treści modułu kształcenia: 

Internet – ogólna charakterystyka sieci. Programy antywirusowe i zagrożenia w Internecie. Zaawansowane 

metody wyszukiwania informacji. Zarządzanie informacją (zapisywanie, odczytywanie). Licencje Creative 

Commons. Korzystanie z baz bibliotecznych. Usługi w sieci Internet: WWW, poczta elektroniczna, FTP. 



Zarządzanie swoimi plikami na serwerze. Praca w „chmurze”. Praca z systemem operacyjnym Windows 

Sposób przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst, obraz, dźwięk. Zaawansowane operacje plikowe, 

praca z archiwami (rozpakowywanie archiwów, tworzenie własnych archiwów). Praca z siecią 

komputerową (udostępnianie danych sieciowych, zabezpieczanie danych). Używanie dostępnych narzędzi 

Windows pozwalających na usprawnienie pracy systemu. Redagowanie dokumentów: wpisywanie, 

poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie, umieszczanie obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, 

numerowanie stron, podgląd wydruku. Korespondencja seryjna. Operacje zaawansowane: tabele, edytor 

równań matematycznych i chemicznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, makra. Praca z 

wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakładki, hiperłącza, spisy treści, bibliografia, indeksy, spisy 

rysunków itd. Tworzenie prezentacji multimedialnych: Zasady projektowanie prezentacji. Grafika, dźwięk, 

animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, 

organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w różnych formatach. Arkusz 

kalkulacyjny: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne i tekstowe, argumenty 

funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach zadań, sposoby adresowania, 

formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne, formatowanie komórek i zakresów, wykres XY. 

Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego: decyzyjne, matematyczne, finansowe, statystyczne, tekstowe. 

Podsumowania w arkuszu – sumy pośrednie. Arkusz kalkulacyjny, jako prosta baza danych – formularz, 

wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie. Podstawy pracy w bazie danych: ogólna charakterystyka aplikacji 

bazodanowych, tworzenie tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje 

między tabelami, kwerendy wybierające i aktualizujące. Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe 

Photoshop. Importowanie zdjęć do pliku. Autokorekta, poziomy, histogram. Podstawowe narzędzia 

programu: kadrowanie, lasso, różdżka, gumka, przesunięcie, dodawanie tekstu. Wybrane opcje narzędzi. 

Warstwy. Wielkość zdjęcia, zapis. Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, 

miernika, edycji, miksera. Panel kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, 

odszumiacz, echo, kompresor, narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prędkości, tempa, 

wysokości itd. Nagrywanie własnej audycji, zapisywanie jej i eksportowanie. Pinnacle Studio Plus. 

Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Montaż materiału wideo (zmiana kolejności 

scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentów). Dodawanie: przejść, tytułów, grafiki, obrazu w obrazie, 

kluczowania kolorem, efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego. Zapisywanie filmu. Tworzenie strony 

internetowej: formatowanie tekstu, hiperłącza, rozmieszczanie grafiki, tabele, zagnieżdżanie tabel. 

Wykorzystanie narzędzi Word, Front Page, kreatorów stron do tworzenia własnych witryn internetowych. 

Podstawy HTML. 

Literatura podstawowa: 

1. Skulimowska A., Technologia informacyjna. Excel 2013, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2017. 

2. Sławik M., ABC tworzenia stron WWW, Videograf Edukacja, Katowice 2010. 

3. Żarowska-Mazur A., Węglarz W., PowerPoint 2010: praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012. 

4. Żarowska-Mazur A., Węglarz W., Word 2010: praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kopertowska-Tomczak M., Arkusze kalkulacyjne, PWN, Mikom, 2011. 

2. Kopertowska-Tomczak M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, PWN, 2010. 

3. Skulimowska A., Technologia informacyjna. Word 2007, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2013. 

4. Sokół R., Tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice 2007. 

5. Żarowska-Mazur A., Węglarz W., Access 2010: praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty: W_01 – W_04, U_01 – U_07, K_01 – K_03 są systematycznie sprawdzane w trakcie ćwiczeń 

laboratoryjnych, jako pliki wysyłane nauczycielowi, a także podczas oceny samodzielnego projektu 

(prezentacji, strony internetowej, dokumentu wielostronicowego). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków: 

uzyskanie, co najmniej 33 punktów na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zajęcia; 

uzyskanie łącznie, co najmniej 18 punktów za samodzielne przygotowanie projektu; uzyskanie łącznie, co 

najmniej 51 punktów ze wszystkich form zaliczenia. Kryteria oceniania: 0 – 50 – niedostateczna (2,0), 51 – 

60 – dostateczna (3,0), 61 – 70 – dostateczna plus (3,5), 71 – 80 – dobra (4,0), 81 – 90 – dobra plus (4,5), 

91 – 100 – bardzo dobra (5,0). Poprawy: W przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji 

zadań w innym terminie, w czasie konsultacji. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie projektu 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 6 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 28 godzin 

Samodzielne przygotowanie projektu 23 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski I 

Nazwa w języku angielskim:  English I 

Język wykładowy:  Angielski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr inż. Maria Markowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student posiada wiedzę i umiejętności wymagane do 

osiągnięcia językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U04, K_U05 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U04, K_U05 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U04, K_U05 

U_04 
potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i 

sprzeciw, negocjować 
K_U04, K_U05 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U04, K_U05 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U04, K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K03 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1 ESOKJ. 

Treści modułu kształcenia: 

Przedstawienie siebie i innych – języki obce w życiu codziennym i zawodowym. Rozmowy o uczuciach i 

emocjach – reagowanie na złe i dobre wiadomości. Wakacyjne wspomnienia – opis różnych wakacyjnych 

miejsc, pogody i planów na przyszłość. Czas wolny – formy spędzania czasu wolnego, urazy i kontuzje 

towarzyszące zajęciom sportowym. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Outcomes, Split Edition A, Second Edition, Hugh Dellar, Andrew Walkley, National Geographic 

Learning, CENGAGE Learning. 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe; 

2. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014, 

PWN-OUP; 

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP; 

4. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne – frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności, jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach, 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − nie dostateczna (2,0), 51-60% − 



dostateczna (3,0), 61-70% − dostateczna plus (3,5), 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5), 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki I 

Nazwa w języku angielskim:  German I 

Język wykładowy:  Niemiecki (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr inż. Marzena Lisowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Nauczyciele języka niemieckiego 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student posiada wiedzę i umiejętności wymagane do 

osiągnięcia językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia. 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U04, K_U05 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U04, K_U05 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U04, K_U05 

U_04 
potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i 

sprzeciw, negocjować 
K_U04, K_U05 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U04, K_U05 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U04, K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K03 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B1 ESOKJ. 

Treści modułu kształcenia: 

Środowisko pracy. Rozmowy i korespondencja służbowa. Organizacja firmy. Projekty zawodowe. 

Kontrahenci/Klienci. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2, 

Hueber Verlag. 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe. 

2. Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki PONS, wyd. Lektor Klett. 

3. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności, jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach, 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 

dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język rosyjski I 

Nazwa w języku angielskim:  Russian I 

Język wykładowy:  Rosyjski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Nauczyciele języka rosyjskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student posiada wiedzę i umiejętności wymagane do 

osiągnięcia językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia. 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U04, K_U05 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U04, K_U05 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U04, K_U05 

U_04 
potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i 

sprzeciw, negocjować 
K_U04, K_U05 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U04, K_U05 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U04, K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K03 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie B1 ESOKJ. 

Treści modułu kształcenia: 

Przedstawienie siebie i innych − języki obce w życiu codziennym i zawodowym. Rozmowy o uczuciach i 

emocjach − reagowanie na złe i dobre wiadomości. Wakacyjne wspomnienia − opis różnych wakacyjnych 

miejsc, pogody i planów na przyszłość. Czas wolny − formy spędzania czasu wolnego, urazy i kontuzje 

towarzyszące zajęciom sportowym. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Anna Pado, Start. ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą 

CD. Kurs dla dorosłych i studentów,  Warszawa, Wyd. WSiP 2011, 112 s. 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności, jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach, 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 

dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wychowanie fizyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Physical Education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Sportu i Rekreacji 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy i drugi 

Semestr:  Drugi i trzeci 

Liczba punktów ECTS:  0 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Nauczyciele Centrum Sportu i Rekreacji 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie 

studentom podstawowych wiadomości i umiejętności 

umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz 

samodzielne podejmowanie działań w celu 

doskonalenia funkcjonowania organizmu. Rozwój 

sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz 

dostarczenie studentom wiadomości i umiejętności 

umożliwiających samokontrolę samoocenę i 

samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie. 

Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych 

w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i 

sportowej. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec 

aktywności fizycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka  

W_02 

posiada podstawową wiedzę o wpływie stylu życia i czynników 

środowiskowych na zdrowie, wymienia główne zagrożenia zdrowotne 

(choroby cywilizacyjne – ich objawy i przyczyny) oraz zagrożenia 

społeczne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki, wymienia  

i wyjaśnia zasady zdrowego stylu życia 

 

W_03 
wymienia i opisuje podstawowe elementy techniki oraz taktyki gier 

zespołowych 
 



W_04 wyjaśnia przepisy gier zespołowych oraz sygnalizację sędziowską  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi dbać o doskonalenie własnej sprawności ruchowej poprzez 

stosowanie odpowiednich dla siebie ćwiczeń 
 

U_02 

posiada podstawowe umiejętności ruchowe i potrafi wykonać elementy 

techniczne z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, 

lekkiej atletyki, form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do 

wyboru 

 

U_03 
potrafi pełnić rolę sędziego, organizatora rozgrzewki, gier i zabaw 

rekreacyjno-sportowych 
 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

samodzielnie podejmuje działania związane z rozwojem oraz 

utrzymaniem na wysokim poziomie własnej sprawności fizycznej, ma 

świadomość wpływu aktywności fizycznej człowieka na wszystkie jego 

organy i układy, rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na 

ludzki organizm, dostrzega konieczność dbałości o sprawność, zdrowie i 

budowę własnego ciała 

 

K_02 

rozwija własne upodobania sportowe, uczestniczy w życiu sportowym 

korzystając z różnych jego form, odrzuca zachowania niebezpieczne dla 

życia i zdrowia, przyjmując rolę promotora zachowań zdrowotnych w 

swoim środowisku 

 

K_03 
akceptuje wartość społeczną przestrzegania przepisów i uczestnictwa w 

zawodach w zgodzie z postawą fair play 
 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach CSiR. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów 

technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny, 

podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji 

treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu edukacji 

zdrowotnej. 

Literatura podstawowa: 

1. M. Bondarowicz, Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 2006. 

2. Cz. Sieniek, Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej 

dla celów dydaktycznych, Sosnowiec 2010. 

3. Z. Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne. AWF, Poznań 1998.  

4. R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe. WSiP, Warszawa 2008. 



5. J. Talaga, A-Z sprawności fizycznej - atlas ćwiczeń. Ypsylon,  Warszawa 1995. 

6. J. Talaga, Sprawność fizyczna ogólna. Poznań 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. T. Arlet , Koszykówka, podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001. 

2. L. Biernacki, J. Kubrycht, Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny, Gdańsk 2013. 

3. M. Bodarowicz, Zabawy i gry ruchowa na zajęciach sportowych. Warszawa 2002. 

4. G. Grządziel, D. Szade, Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF, Katowice 

2008. 

5. T. Huciński T, Vademecum koszykówki. Warszawa 1997. 

6. T. Huciński, I. Lekner, Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów . Wrocław 2001. 

7. A. Kowal, S. Zaborniak, Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006. 

8. T. Stefaniak, Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK 2011. 

9. J. Talaga, Piłka nożna. Nauczanie i doskonalenie techniki, Estrella, Warszawa 2015 

10. J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki  Poznań 2006. 

11. J. Wołyniec, Przepisy Gier Sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK 2006. 

12. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2008. 

13. A. Zając, J. Chmura, Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych, AWF, Katowice 

2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia w grupach z wykorzystaniem metody analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu 

techniki i metod specyficznych dla zajęć wychowania fizycznego (metody ścisłej, metod intensyfikujących i 

indywidualizujących zajęcia, pokaz, objaśnienia, metoda zadaniowa, metoda problemowa). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Centrum Sportu i 

Rekreacji. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 0 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia kliniczna 

Nazwa w języku angielskim:  Clinical Psychology 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z 

podstawami psychologii klinicznej i psychopatologii, 

dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności 

wykorzystania tej wiedzy w pracy pedagoga 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów 

ludzkich zachowań 

K_U02 

U_02 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 
K_K03 



Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia psychologii klinicznej. Pojęcie normy, patologii i zdrowia, 

zaburzenia. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń. Systemy klasyfikacji i 

diagnozy. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Zaburzenia osobowości. Upośledzenie umysłowe. 

Zaburzenia nastroju i samobójstwa. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Metody 

terapeutyczne. Interwencja kryzysowa. Etyczny kontekst pracy z dziećmi z zaburzeniami. 

Literatura podstawowa: 

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2006). Psychologia zaburzeń. GWP (wybrane rozdziały) 

2. Kendall P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP (wybrane rozdziały) 

3. Sęk. H. (2008). Psychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Kołakowski A., Wolańczyk T.,  Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007). ADHD - zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP 

2. Kmita G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. 

Wydawnictwo Emu 

3. Kubacka-Jasiecka D.,(2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. WAIP 

4. Namysłowska I. red. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa PZWL 

5. Pfiffner L. J. (2004). Wszystko o ADHD. Zysk i S-KA Wydawnictwo 

6. Pużyński S., Wciórka J., (2010). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. 

Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, analiza przypadku, dyskusja, uczenie się w oparciu o problem. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające podczas dyskusji i 

zaliczenia pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną, praca pisemna. Kryteria oceny: 0 – 50 % - niedostateczny, 51 – 60% - dostateczny, 61 – 

70% - dostateczny plus, 71 – 80% - dobry, 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 



Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Konsultacje 6 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika społeczna 

Nazwa w języku angielskim:  Social pedagogy 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teorią dyscypliny pedagogicznej „pedagogika 

społeczna”, umiejscowieniem tej subdyscypliny 

pedagogicznej wśród innych dziedzin wiedzy o 

edukacji/wychowaniu, oraz zapoznanie z różnymi 

rodzajami środowisk wychowawczych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach 
K_W07 

W_02 
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących  
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje 

ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej 
K_U01 

U_02 

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów 

pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, 

a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach 

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do 

porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

danej dziedzinie 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z pedagogiki ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot i zadanie pedagogiki społecznej. Miejsce 

pedagogiki społecznej wśród innych nauk. Środowisko wychowawcze i jego podstawowe komponenty. 

Pojęcie środowisk. Typologie środowisk. Środowisko naturalne, społeczne i kulturalne, ich znaczenie dla 

teorii i praktyki społecznej. Relacje jednostka-środowisko. Strategie badawcze pedagogiki społecznej. 

Metody i techniki badań środowiska. Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. Ustalenia 

pojęciowe i struktura środowiska. Więzi międzyludzkie w środowisku lokalnym. Środowisko uwikłane i 

zmienne. Antynomie uczestnictwa społecznego. Cechy charakterystyczne społeczności miejskiej i 

wiejskiej. Podstawowe elementy edukacji środowiskowej. Znaczenie rodziny dla jednostki i społeczeństwa. 

Ćwiczenia: Rodzina jako instytucja społeczna. Rodzina jako grupa społeczna. Funkcje spełniane przez 

rodzinę. Subiektywne i obiektywne uwarunkowania trwałości rodziny i małżeństwa. Grupa rówieśnicza jako 

środowisko wychowawcze. Grupy rówieśnicze dzieci i młodzieży jako podmiot i przedmiot wychowania. 

Mechanizmy oddziaływania grupy rówieśniczej. Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły i zakładu 

pracy. Szkoła jako układ instytucjonalny i społeczny. 

Literatura podstawowa: 

1. E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, t. 2,  Warszawa 2006, 

2007 

2. S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania, aktualność, perspektywy, Toruń 2001 

3. A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008 

4. W. Sroczyński, Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej. Funkcja środowiskowa i socjalna, Siedlce 

2011 (2013) 

5. W. Sroczyński, Szkice do pedagogiki środowiskowej, Siedlce 2017 

Literatura dodatkowa: 

1. D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999 

2. T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995 

3. S. Kawula, E. Marynowicz-Hetka, A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna w perspektywie 

europejskiej. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Olsztyn 2003 

4. R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985 

5. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław 1961 

6. H. Radlińska, Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Wrocław 1964 

7. A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1982 

8. E. Trempała, Panorama pedagogiki społecznej, Bydgoszcz 1997 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, 

indywidualna 



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemny sprawdzian wiedzy na zakończenie zajęć, aktywność studentów na ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. 51% wiedzy – ocena dostateczna, 61% wiedzy – ocena dostateczna plus, 71% wiedzy – ocena 

dobra, 81% wiedzy – ocena dobra plus, 91% wiedzy – ocena bardzo dobra. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
38 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 9 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
55 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia społeczna i rozwojowa 

Nazwa w języku angielskim:  Social and development psychology 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Opanowanie wiedzy z zakresu psychologii 

społecznej i rozwoju niezbędnej do rozumienia 

zachowań społecznych ludzi. Wyposażenia w wiedzę 

i umiejętności z zakresu psychologii społecznej i 

rozwoju niezbędne do wykorzystania w praktyce 

pedagogicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna wybrane koncepcje człowieka: psychologiczne i społeczne 

stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej 
K_W04 

W_02 

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

K_W05 

W_03 
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących 

nimi prawidłowościach 
K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

K_U03 



Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z psychologii ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przedmiot psychologii rozwoju – właściwości rozwoju człowieka. społeczno-biologiczne podstawy 

rozwoju. Przedmiot psychologii społecznej. Grupa społeczna. Postawy. Uprzedzenia i stereotypy. 

Konformizm. Uzasadnianie własnego postępowania. Atrybucja. Mechanizmy wpływu społecznego. 

Ćwiczenia: Rozwój prenatalny. Rozwój niemowlęcy i poniemowlęcy. Dzieciństwo – miejsce i rola w 

przebiegu życia ludzkiego. Rozwój dziecka przedszkolnego. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym. 

Rozwój dziecka w okresie wczesnej adolescencji. Rozwój dziecka w okresie późnej adolescencji. Rozwój 

człowieka w okresie wczesnej dorosłości. Wiek dojrzały – starzenie się. 

Literatura podstawowa: 

1. Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka (wybrane rozdziały) 

2. Ciccarelli, S. K., White J. N. (2015). Psychologia (wybrane rozdziały) 

3. Schaffer D. R., Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości (wybrane rozdziały) 

4. Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna (wybrane rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. S. Mika, Psychologia społeczna, Warszawa 1984.  

2. D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk 2002.  

3. E. Aronson, T.D. Wilson, R.A. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 1997.  

4. Z. Zaborowski, Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości, Warszawa 

1994. 

5. W.W. Wilmot, J.L. Hocker, Konflikty miedzy ludźmi, Warszawa 2011.  

6. C.K. Oyster, Grupy, Poznań 2000.  

7. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999. 

8. J.S. Turner, D.S. Helms, Rozwój człowieka, Warszawa 1999. 

9. J. Stypułkowska (red.), Problemy rozwoju i wychowania, Warszawa 2004. 

10. P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010. 

11. J.S trelau (red.), Psychologia, t. 1-3, Gdańsk 2000. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady – prezentacje multimedialne, analiza przypadku. Ćwiczenia – dyskusja, uczenie się w oparciu o 

problem, metaplan, mapa pojęciowa, prezentacje studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z wiedzy będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające 

podczas egzaminu. Efekt z umiejętności będą sprawdzane podczas dyskusji i prezentacji w ramach 

ćwiczeń problemowych, symulacji oraz analizy omawianych zjawisk. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin obejmuje materiał z wykładów i ćwiczeń. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie zaliczenia z ćwiczeń. Kryteria oceniania: 0 – 50 % - 



niedostateczny, 51 – 60% - dostateczny, 61 – 70% - dostateczny plus, 71 – 80% - dobry, 81 – 90% - dobry 

plus, 91 – 100% bardzo dobry 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka ogólna 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of didactics 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy  

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Głównymi założeniami i celami przedmiotu jest 

wyposażenie studentów w wiedzę z dydaktyki 

ogólnej, wprowadzającą w dydaktyki szczegółowe i 

stanowiącą ich podstawę oraz w podstawowe 

umiejętności dydaktyczne, komunikacyjne, etyczne. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, 

celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych 

K_W04 

W_02 
zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania, rozumie 

różnorodne uwarunkowania tych procesów 
K_W06 

W_03 
zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy 

pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

KU_03 



U_02 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i 

podejmowaniem działań profesjonalnych 

K_U03 

U_03 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na 

piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z 

dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin 

K_U06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K01 

K_02 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą 

wiedzę do projektowania działań zawodowych 

K_K02 

K_03 

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do 

podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje 

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki 

dawniej i obecnie. Podstawowe systemy dydaktyczne i ich charakterystyka. Rozwój dydaktyki jako nauki. 

Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Dydaktyka w systemie nauk pedagogicznych. Podstawowe 

teorie dydaktyczne: neurodydaktyka, wielostronne kształcenie, konstruktywizm. Główne nurty myślenia o 

edukacji szkolnej i szkole. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele 

współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne.  

Szkoła (w tym szkoła specjalna) i jej program. Europejski kontekst zmiany programu szkoły. Wzorce i 

modele programów nauczania. Programy autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy 

dydaktycznej. Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich 

implikacje dla edukacji nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej praktyki. Proces nauczania-uczenia się. 

Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się. Cele kształcenia – źródła, sposoby formułowania i rodzaje. 

Zasady dydaktyki. Metody nauczania. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka 

dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki 

dydaktyczne. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu 

oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego. 

Ćwiczenia: Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w 

klasie. Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie 



ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Kategorie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Formy kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne, 

klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie. Edukacja włączająca. Indywidualizacja nauczania. Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych 

potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów. Diagnoza, kontrola i ocena wyników 

kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć 

szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły. Język jako 

narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka 

zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Rola informacji zwrotnej w 

procesie kształcenia. Edukacyjne zastosowania mediów. Wizja szkoły i edukacji XXI wieku (projekt 

grupowy dla studentów do przygotowania i prezentacji). 

Literatura podstawowa: 

1. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Wyd. BGW, Warszawa 1996 

2. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Wyd. Graf Punkt, Warszawa 2000 

3. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka, Impuls, Kraków 2012 

4. Cz. Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki, Impuls, Kraków 2010 

5. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Żak, Warszawa 1996 

6. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998 

7. K. Żegnałek, Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, WSP TWP, Warszawa 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Kuźma, Nauka o szkole. Studium monograficzne, Impuls, Kraków 2005 

2. B. Śliwerski, Jak zmieniać szkołę?, Impuls, Kraków 2008 

3. B. Niemierko. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2007, 2008  

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

5. W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj, Wyd. WAM, Kraków 2007 

6. J. Wł. Dawid, O duszy nauczycielstwa, KUL, Lublin 2002 

7. J. Dewey, Moje pedagogiczne kredo, „ŻAK” 2005 

8. Dewey, Jak myslimy ?, PWN, Warszawa 1988 

9. E. Hajduk, Człowiek dobry, Impuls, Kraków 2005 

10. D. Klus- Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010 

11. K. Żegnałek (red.), Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2008 

12. K. Żegnałek, Wizerunek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 

2008 

13. A. Murzyn, Filozofia nauczania wychowującego J.F. Herbarta, Impuls, Kraków 2010 

14. Dewey, Jak myślimy?, PWN, Warszawa 1988 

15. M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, Impuls 2001 

16. H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, Wyd. Veda, Warszawa 1994 

17. B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 1997 

18. W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP, Warszawa 1997   

19. M. Kostera, A. Rosiak, Zajęcia dydaktyczne, GWP, Gdańsk 2005 

20. A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, 1995 

21. A. Janowski, Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Wyd. FRASZKA 

EDUKACYJNA, 2002 

22. M. Karkowska, Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2005 

23. C. A. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą , PWN, Warszawa 2006 

24. W. Żłobicki, Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją, Impuls, Kraków 2002 



25. B. Sitarska, Zadania dydaktyczne z pedagogiki w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, 

Siedlce 2003 

26. B. Sitarska (red.), Jan Amos Komeński – jego pedagogika i filozofia, Siedleckie Zeszyty 

Komeniologiczne, Seria PEDAGOGIKA,, tom II, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 

Siedlce 2015 

27. B. Sitarska (red.), O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację, Siedleckie Zeszyty 

Komeniologiczne, Seria PEDAGOGIKA, tom I, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 

Siedlce 2014 

28. Jabłoński S., Wojciechowska J. Wizja Szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa 

funkcja edukacji; [w:] Studia Edukacyjne Nr 27/2013; Poznań 2013. 

29. Kujawiński J.; Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja; Wyd. Naukowe UAM; Poznań 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany mediami (prezentacje multimedialne), konwersatoryjny, problemowy. 

Metody asymilacji wiedzy: podająca, dyskusja; problemowo-ekspresyjne: klasyczna metoda problemowa, 

burza mózgów, symulacja. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Testy zaliczeniowe, prezentacja multimedialna: Wizja szkoły XXI wieku; egzamin pisemny (pytanie 

problemowe, obejmujące całość materiału i dotyczące zastosowania zdobytych treści na wykładach i 

ćwiczeniach w dalszym studiowaniu, w pracy zawodowej/przyszłej pracy zawodowej, w środowisku 

lokalnym). Sposoby weryfikacji: W_01 Czynne uczestnictwo w wykładzie problemowym i na ćwiczeniach; 

Konstruowanie w grupach systemu nauk pedagogicznych z dydaktyką w centrum zainteresowania i 

prezentacja systemu na forum grup ćwiczeniowych. W_02 Czynny udział w wykładzie konwersatoryjnym i 

na ćwiczeniach na temat wykorzystania teorii dydaktycznych w praktyce edukacyjnej. W_03 Dyskusja na 

ćwiczeniach: Za i przeciw wybranym systemom dydaktycznym w odniesieniu do współczesności. U_01 

Rozwiązywanie zadań dydaktycznych lub/i sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem wiedzy teoretycznej. 

U_02 Ocena własna i grupy rozwiązanych/ zaprojektowanych  zadań dydaktycznych lub/i sytuacji 

edukacyjnych. U_03 Testy zaliczeniowe. K_01 Czynne uczestnictwo w rozwiązywaniu zadań problemowo-

ekspresyjnych na wykładzie problemowym i ćwiczeniach; umiejętność komunikowania się i współpracy w 

grupach. K_02 Udział w dyskusji o znaczeniu nauk pedagogicznych (w tym dydaktyki) w życiu i działaniach 

zawodowych na wykładzie konwersatoryjnym i ćwiczeniach. K_03 Udział w dyskusji na wykładzie 

konwersatoryjnym i ćwiczeniach o zastosowaniu wiedzy z dydaktyki do rozwiązywania problemów z klasą 

szkolną/ grupą związanych z dwupodmiotowością w procesie edukacyjnym. Podawanie przykładów 

przestrzegania dwupodmiotowości na lekcji, zajęciach; komunikowanie się i współpraca w grupach w 

czasie rozwiązywania problemów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Na ocenę bardzo dobrą: obecność 100% na wykładach i ćwiczeniach; czynne uczestnictwo w ćwiczeniach, 

w wykładzie konwersatoryjnym i problemowym; znajomość treści wykładów (100-95%), projekt: Wizja 

szkoły XXI wieku, pełna odpowiedź na pytanie problemowe (100-95%). Na ocenę dobrą: obecność 100% 

na wykładach i ćwiczeniach; znajomość ich treści (80 %), projekt: Wizja szkoły XXI wieku, niepełna 

odpowiedź na pytanie problemowe (94-80 %). Na ocenę dostateczną: obecność 100% na wykładach i 

ćwiczeniach, znajomość treści wykładów i ćwiczeń (79-60 %), projekt: Wizja szkoły XXI wieku, odpowiedź 

na pytanie problemowe niepełna, zawierająca luki (79-60%). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
40 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika specjalna 

Nazwa w języku angielskim:  Special pedagogy 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów 

elementarnych podstaw teoretycznych oraz orientacji 

praktycznych w zakresie organizacji, metod pracy 

oraz wybranych technik pedagoga specjalnego, 

odbioru i uwzględnienia w postępowaniu określonych 

zmiennych warunkowych podejmowaną działalność 

terapeutyczną w postępowaniu opiekuńczym i 

terapeutyczno-pedagogicznym, kształcącym oraz 

estetyczno-wychowawczym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma elementarną uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 

pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
K_W03 

W_02 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, 

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności 

pedagogicznej 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, a także motywów ludzkich zachowań i 

wzorów ludzkich zachowań 

K_U02 



U_02 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i 

podejmowaniem działań profesjonalnych 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami 

etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla 

każdego człowieka. 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej, psychologii rozwoju dziecka, psychologia jednostek z niepełnosprawnością. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej – pedagogika ogólna i miejsce pedagogiki specjalnej – 

klasyfikacja nauk, związek pedagogiki specjalnej z innymi naukami i dyscyplinami naukowymi, przedmiot 

pedagogiki specjalnej, klasyfikacja niepełnosprawności. Systematyka w pedagogice specjalnej – 

omówienie poszczególnych działów włączonych w zakres oddziaływań, badań, rozwiązań systemowych, 

struktury funkcjonowania i organizacji – stan aktualny wypełniony nowymi kierunkami rozwoju oraz 

treściami. Rozpoznanie niepełnosprawności i kwalifikacja do właściwych placówek szkolno-terapeutyczno-

wychowawczych. Cele pedagogiki specjalnej – problematyka filozoficzna, psychologiczna, pedagogiczna, 

medyczna i socjologiczna. Podstawowe problemy w pracy z osobami z niepełnosprawnością w systemie 

opieki, wychowania, edukacji włączającej, terapii i włączania społecznego. Pojęcie i zasady terapii 

pedagogicznej w pracy z jednostką specjalnej troski – kierunki działań teoretycznych i praktycznych. 

Interpretacja zasad w ujęciu wszystkich kwalifikowanych rodzajów niepełnosprawności oraz specjalnych 

potrzeb edukacyjnych – dydaktyka specjalna – ortodydaktyka. Współczesne czynniki determinujące rozwój 

pedagogiki specjalnej (medyczne, biologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, społeczne). Rozwój 

pedagogiki specjalnej w kontekście rozwoju współczesnych nauk uwzględniających proces lecznictwa, 

rehabilitacji, terapii, fizjoterapii, arteterapii, włączania społecznego. Szkolnictwo specjalne – system 

sprawowania opieki i edukacji włączającej, szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej – 

charakterystyka, zmiany, innowacje, tendencje, nowatorskie i alternatywne rozwiązania metodyczne i 

organizacyjne. Dziecko z autyzmem. 

Ćwiczenia: Kształcenie i wychowanie osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem aspektów rozwijania 

umiejętności i zdolności specjalnych, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami uczniów. 

Formy i metody rewalidacji niepełnosprawnych (w odniesieniu do wszystkich kategorii zaburzeń i wad 

rozwojowych). Problemy osób z uszkodzeniami wzroku. Problemy osób z uszkodzeniami słuchu. Problemy 

osób z uszkodzeniami narządku ruchu. Problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Problemy 

osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Literatura podstawowa: 

1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna, Impuls, Kraków 2014. 

2. Dykcik W. (red.), Pedagogika Specjalna, Wyd. UAM, Poznań 1997. 

3. Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 

społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. 

4. Materiały szkoleniowe. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, cz.1 i cz. 2, MEN i APS w Warszawie 



Literatura dodatkowa: 

1. Pytka L., Zacharuk T. (red.), Zaburzenia przystosowania społecznego, elementy pedagogiki 

reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2014. 

2. Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wyd. Akad. Żak, 2008. 

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

4. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i 

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

5. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi?, MEN, Warszawa 2010. 

6. Głodkowska J., Dydaktyka specjalna, t. I i II, PWN, Warszawa 2017. 

7. Wyczesany J. (red.), Dydaktyka specjalna wybrane zagadnienia, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 

2014. 

8. Smith D.D., Pedagogika Specjalna, T. 1 i 2, Wyd. APS, Warszawa 2008. 

9. Sowa J., Pedagogika Specjalna w zarysie, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1997. 

10. Wyczesany J. (red.), Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 

2014. 

11. Żółkowska T., Konopska L. (red.), W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty 

poszukiwań w pedagogice specjalnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009. 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody słowne, oglądowe i praktycznego działania. Prezentacje komputerowe (rysunki, schematy własnej 

konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). Autorski plan wykładów w oparciu o praktyczne przykłady z 

życia placówek specjalnych. Autorskie narzędzia przekazu i materiały dydaktyczne w obszarze rozwoju 

pedagogiki specjalnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt K_W13 – ocena wypowiedzi pisemnej w skali 1-5. Efekt K_W16 – ocena przygotowania podczas 

wypowiedzi ustnych w trakcie prowadzonych ćwiczeń w skali 1-5. Efekty: K_K02 i K_U13 – ocena 

wypowiedzi ustnej w trakcie ćwiczeń (w skali punktów 1-5), cena prezentacji autorskiej, sprawdzian 

praktyczny na wybranym przykładzie (zagadnieniu), rozmowy indywidualne i w grupie, dyskusje plenarne i 

panele. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą zaliczenia wykładów są następujące warunki: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności i czynny udział studenta w wykładach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń są następujące warunki: 

co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności, czynny udział studenta w ćwiczeniach oraz uzyskanie 

łącznie za wszystkie przewidziane do realizacji zadania na ćwiczeniach. Zaliczenie z oceną w formie 

pisemnej. Ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną, nie ma wiedzy na temat teorii 

pedagogiki specjalnej, nie potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania 

podejmowanych działań praktycznych, nie utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi 

w praktyce pedagogicznej, nie odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu 

planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych wobec osób z niepełnosprawnością. Ocena 3 – posiada 

powyżej 50% uporządkowanej wiedzy na temat pedagogiki specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych, 

wymaganej wiedzy i połowicznie opanowane umiejętności, próbuje posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, nie utożsamia się z wartościami 

celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, ale przejawia rozwagę, dojrzałość i 

zaangażowanie w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych skierowanych na 



osoby z niepełnosprawnością. Ocena 3,5 – posiada 61% uporządkowanej wiedzy na temat pedagogiki 

specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych, wymaganej wiedzy i umiejętności, stara się posługiwać się 

wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, utożsamia 

się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, ale nie odznacza się 

rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 

pedagogicznych skierowanych na osoby z niepełnosprawnością. Ocena 4 – posiada 71% uporządkowanej 

wiedzy na temat pedagogiki specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych, wymaganej wiedzy i 

umiejętności, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania 

podejmowanych działań praktycznych, utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w 

praktyce pedagogicznej, pracuje nad rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu 

planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych skierowanych na osoby z niepełnosprawnością. Ocena 

4,5 – ma 81% uporządkowanej wiedzy na temat pedagogiki specjalnej oraz innych procesów 

edukacyjnych, wymaganej wiedzy i umiejętności, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi 

w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, utożsamia się z wartościami, celami i 

zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych skierowanych na 

osoby z niepełnosprawnością. Ocena 5 – ma więcej niż 90% uporządkowanej wiedzy na temat pedagogiki 

specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych, wymaganej wiedzy i umiejętności, potrafi sprawnie 

posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych, utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, 

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 

pedagogicznych skierowanych na osoby z niepełnosprawnością. Poprawa dla studentów: zaliczenie ustne 

obejmujące zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach. Student omawia 2 zagadnienia. 

Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia 

tych dwóch ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
19 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 



Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Protection of intellectual property 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Wiesław Czeluściński 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Wiesław Czeluściński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest uświadomienie studentom czym są 

dobra niematerialne (intelektualne) występujące w 

życiu i obrocie cywilnoprawnym, które jako dobra 

stanowiące wynik twórczości artystycznej, naukowej i 

wynalazczej podlegają ochronie prawnej niezależnie 

od formy w jakiej są udostępniane. Celem 

kształcenia jest również przekazanie studentom 

podstawowych informacji o obowiązujących 

regulacjach prawnych w tym zakresie w Polsce i w 

Unii Europejskiej oraz instytucjach stojących na 

straży własności intelektualnej. Student powinien 

wiedzieć co to są dobra niematerialne, które z nich 

podlegają prawom autorskim oraz na czym polega 

ich ochrona i jakie konsekwencje grożą za 

naruszenie własności intelektualnej. Student 

powinien umieć korzystać w sposób dozwolony z 

chronionych prawem autorskim utworów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_W16 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje z zakresu własności 

intelektualnej. 

P7S_WG_PO 

P7S_WG_PO, 

F.4.; G.W7 



K_W06 

rozpoznaje, lokalizuje oraz właściwe interpretuje prawa autorskie, 

pokrewne i własności intelektualnej w działalności pedagogicznej i 

naukowej; zna zasady i sposoby ochrony praw autorskich oraz 

przedmiotów własności przemysłowej oraz jest świadomy sankcji za ich 

nieprzestrzeganie 

P7S_WG_PO 

G.W1; G.W5; 

G.W6 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_U16 

wyszukuje i prezentuje w sposób zgodny z prawami autorskimi 

podstawowe techniki informacyjne. Korzysta w sposób zgodny z 

prawami autorskimi z zasobów własności intelektualnej 

P7S_UW_PO 

B.1.U5; B.2.U5; 

5.U4; F.4. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_K01 
wykazuje etyczną postawę w zakresie korzystania z praw autorskich i 

prawa własności przemysłowej w działalności pedagogicznej i naukowej 

P7S_KR_PO 

C.2.K2; C.3.K2; 

C.4.K1; C.6.K1; 

D.2.K2; D.3.K1; 

D.4.K; E.2I.K1; 

E.2R.K1; 

E.2WW.K1; G.K1 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe zasady ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Własność intelektualna: rozwiązania, 

oznaczenia, utwory. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji. 

Działalność artystyczna, praca naukowa, a ochrona praw autorskich. Własność intelektualna w dobie 

Internetu. System ochrony prawnej własności intelektualnej na Świecie i w Polsce. Ochrona danych 

osobowych. Instytucje na straży własności intelektualnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Barta J., Markiewicz R.: Prawa autorskie i prawa pokrewne. Kraków 2004. 

2. Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym. Kraków 2004. 

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) 

Literatura dodatkowa: 

1. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E.: Prawo autorskie i prawa 

pokrewne. Komentarz. Wydawnictwo Zakamycze 2005. 

2. Kodeks cywilny 

3. Nowińska E. (red.) : Prawo własności przemysłowej. Wydawnictwo Zakamycze 2005. 

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 

119 poz. 1117 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.) 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady tradycyjne, prezentacje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych, test zaliczeniowy na koniec 

wykładów. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje w formie pracy kontrolnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów z 

testu zaliczeniowego. Przedział punktacji (%): 0-50% - ocena 2,0, 51-60% - ocena 3,0, 61-70% - ocena 

3,5, 71-80% - ocena 4,0. 81-90% - ocena 4,5, 91-100% - ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
6 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Konsultacje 6 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Andragogika 

Nazwa w języku angielskim:  Andragogy 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Boczukowa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Boczukowa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze 

specyfiką i formami kształcenia dorosłych, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy z osobami 

dorosłymi, w tym z niepełnosprawnościami. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma uporządkowane pojęcia z zakresu edukacji włączającej osób 

dorosłych oraz z zakresu diagnozowania, edukacji, terapii i działań 

pomocowych skierowanych do osób dorosłych ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, rozumie różnorodne uwarunkowania tych 

procesów 

K_W08, K_W09 

W_02 

rozumie znaczenie przygotowania do samokształcenia, pracy nad 

własnym rozwojem oraz do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy; 

pojęcia rynku edukacyjnego i rynku pracy, drogi rozwoju zawodowego; 

znaczenie uczenia się przez całe życie 

K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 
potrafi rozpoznawać i identyfikować style i nurty wychowania w praktyce 

edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych 
K_U01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 

Andragogika jako nauka – historia i współczesność. Miejsce andragogiki wśród nauk pedagogicznych. 

Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla 

dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. 

Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem 

starzenia się. Funkcjonowanie osób dorosłych niepełnosprawnych. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. 

Pomoc andragogiczna w przezwyciężaniu kryzysów życiowych. Organizacja czasu wolnego, edukacja 

kulturalna osób dorosłych. Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Aktywność 

zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aktywność kulturalna i sportowa osób z niepełnosprawnością. 

Udział osób z niepełnosprawnością w życiu obywatelskim. Starzenie się i starość w warunkach 

długotrwałej niepełnosprawności. 

Literatura podstawowa: 

1. Aleksander T., Andragogika: podręcznik akademicki, Radom; Kraków 2009. 

2. Knowles M.S., Holton E.F. III, Swanson R.A., Edukacja dorosłych, podręcznik akademicki, Warszawa 

2009.  

3. Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 

2010.  

4. Malewski M., Teorie andragogiczne, Wrocław 1998. 

5. Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa, 1999. 

6. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Radom 1996. 

Literatura dodatkowa: 

1. Fabiś A. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 1, Andragogika jako przedmiot 

akademicki, Mysłowice; Zakopane 2004. 

2. Juraś-Krawczyk B. (red.), Wybrane obszary badawcze andragogiki, Łódź  2007. 

3. Aleksander T. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, 

Kraków 2006. 

4. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia 

ustawicznego, Toruń 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład podający i konwersatoryjny z prezentacją multimedialną. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane podczas pisemnego zaliczenia – praca o charakterze problemowym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Praca o charakterze problemowym. Kryteria oceny: zgodność treści z tematem, 

samodzielność w ujęciu opisywanej problematyki, odniesienie się do problemu określonego w temacie 

pracy, odniesienie się do praktyki pedagogicznej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
13 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
16 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Edukacja włączająca 

Nazwa w języku angielskim:  Inclusive education 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teorią edukacji włączającej oraz  z problematyką 

specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres 

diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie), 

konieczność dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych 

potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami podstawy 

programowej i dostosować go do potrzeb edukacyjnych uczniów 
K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im 

wsparcia i pomocy 
K_01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Ogólna wiedza o wychowaniu oraz znajomość zagadnień omawianych we wcześniej zrealizowanych 

semestrach z psychologii, pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie edukacji włączającej jako wielowymiarowego procesu wg UNESCO, pedagogów specjalnych, 

komponenty edukacji włączającej, cechy, zasady, kompetencje nauczyciela wynikające z modelu 

wspierania ucznia. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalne potrzeby edukacyjne 

uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie). 

Dostosowywanie procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie 

wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów). Ocena skuteczności procesu włączania i wsparcia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Literatura podstawowa: 

1. Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa 2013 

2. Głodkowska J. (2010). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. 

Warszawa: APS. 

3. Szumski G.(2006), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Maciarz A. (1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków : Impuls 

2. Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: APS. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, tezy poparte 

przykładami praktycznymi (studium doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na 

podstawie literatury przedmiotu); wykład problemowy, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie z oceną w formie ustnej lub pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne (trzy pytania) – wypowiedź oceniana będzie pod kątem merytoryczności wypowiedzi i 

doboru argumentacji przy wyborze podejścia do zagadnienia.Jedno pytanie poprawnie – ocena dst; dwa 

pytania poprawnie – ocena db; trzy pytania poprawnie – ocena bdb. Ocena dst – podano informacje 

zgodne z wiedzą akademicką, ale własnym językiem bez powoływania się na autorów poglądów; dst plus – 

dobra: podanie definicji akademickiej lub poszerzenie informacji o podanie autora/autorów definicji; dobry 

plus i bardzo dobry – podano definicje zgodne z wiedzą akademicką, podano autorów definicji, dokonano 

próby własnej interpretacji podanych definicji/faktów. Zaliczenie pisemne w formie testu sprawdzającego 

(max. do uzyskania 36 pkt.): bardzo dobry (34-36 pkt.); dobry + (30-33 pkt.);dobry (26-29 pkt.); dst.+ (22-25 

pkt.); dst. (19-21 pkt.);ndst. (poniżej 19 pkt.) 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 



Studiowanie literatury 5 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Studiowanie literatury 5 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Emisja głosu 

Nazwa w języku angielskim:  Voice emission 

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 pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Ks. dr hab. Michał Szulik, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Ks. dr hab. Michał Szulik, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą prawidłowego posługiwania się 

narządem mowy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
posiada wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem 

mowy 
K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu muzyki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy. 

Ćwiczenia w zakresie prawidłowego posługiwania się głosem 

Literatura podstawowa: 



1. Mitrynowicz-Modrzejewska A. (1958), Fizjologia i patologia głosu, Kraków 

2. Polak I. (1990), Znaczenie emisji głosu w kształceniu nauczycieli, Wrocław 

3. Śliwińska-Kowalska M. (1999), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 

4. Toczyska B. (1998), Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk  

5. Zielińska H. (1999), Kształcenie głosu, Lublin 

Literatura dodatkowa: 

1. Aleksandrowicz R. (2006), Mały atlas anatomiczny, Warszawa 

2. Bednarek J. (2002), Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 

3. Łukaszewski I. (1977), Zbiorowa emisja głosu, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian umiejętności praktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie wykazanych umiejętności praktycznych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Studiowanie literatury  5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Studiowanie literatury  5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 



 


