
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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

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_U20 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U20 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U20 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U20 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U20 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U20 

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_K04, K_K05 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K05 

Forma i typy zajęć: Konwersatorium 

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% − 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 

Konwersatorium 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 

Konwersatorium 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 

 



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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

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_U20 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U20 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U20 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U20 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U20 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U20 

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_K04, K_K05 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K05 

Forma i typy zajęć: Konwersatorium 

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 

Konwersatorium 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 

Konwersatorium 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 

 



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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

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_U20 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U20 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U20 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U20 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U20 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U20 

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_K04, K_K05 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K05 

Forma i typy zajęć: Konwersatorium 

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 

Konwersatorium 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 

Konwersatorium 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 

 



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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Centrum Sportu i Rekreacji 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy i drugi 

Semestr:  Drugi i trzeci 

Liczba punktów ECTS:  0 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  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:  Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Protection of intellectual property 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Wiesław Czeluściński 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poznanie podstawowej wiedzy 

z zakresu własności intelektualnej i jej ochrony. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje z zakresu własności 

intelektualnej 
K_W04 

W_02 
rozpoznaje, lokalizuje oraz właściwe stosuje prawa autorskie, pokrewne i 

własności intelektualnej 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

prezentuje w sposób zgodny z prawami autorskimi podstawowe techniki 

informacyjne i korzysta w sposób zgodny z prawami autorskimi z 

zasobów własności intelektualnej 

K_U20 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość wiedzy i umiejętności z zakresu własności intelektualnej 

i rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy i doskonalenia zawodowego 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Własność intelektualna – rozwiązania, oznaczenia, utwory. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Patenty, 

prawa ochronne, prawa z rejestracji. 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. (2004), Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 

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

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 

631, ze zm.)  

4. Nowińska E. (red.) (2005), Prawo własności przemysłowej, Wyd. Zakamycze 

Literatura dodatkowa: 

1. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E. (2005), Prawo autorskie i 

prawa pokrewne – komentarz, Wyd. Zakamycze 

2. Kodeks cywilny 

3. Nowińska E. (red.) (2005), Prawo własności przemysłowej, Wyd. Zakamycze 

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, 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: 

Metody: podająca, pokaz. Formy: zbiorowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych weryfikowane będą poprzez pisemny test 

zaliczeniowy. Efekty w zakresie umiejętności weryfikowane będą poprzez pracę kontrolną. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie ocen uzyskanych z pisemnego testu i pracy 

kontrolnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Konsultacje 1 godzina 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 34 godziny 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Konsultacje 1 godzina 

Samodzielna praca nad studiowaniem literatury 

przedmiotu 
6 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 34 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia rozwojowa 

Nazwa w języku angielskim:  Developmental psychology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawami wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej 

małego dziecka, ze zwróceniem uwagi na teorie 

rozwoju, prawidłowości oraz zaburzenia w tym 

rozwoju. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna przedmiot, zadania i działy współczesnej psychologii rozwojowej K_W01 

W_02 zna podstawowe pojęcia psychologii rozwoju K_W01 

W_03 zna teorie rozwoju dziecka K_W06 

W_04 zna prawidłowości rozwoju dziecka K_W13 

W_05 zna czynniki zagrażające i stymulujące rozwój dziecka K_W09 

W_06 zna rodzaje, etiologię i objawy zaburzeń w rozwoju dziecka K_W06 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie kompetencji w zakresie psychologii ogólnej oraz biomedycznych podstaw rozwoju i 

wychowania. 



Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przedmiot, zadania i działy współczesnej psychologii rozwoju. Podstawowe pojęcia psychologii 

rozwoju. Teorie rozwoju dziecka. Wpływ dziedziczenia na rozwój. Teoria przywiązania. Rozwój poznawczy. 

Rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych. Rozwój emocjonalny. Rozwój pojęcia „ja”. Rodzinny 

kontekst rozwoju. Zaburzenia w rozwoju dziecka. 

Ćwiczenia: Rozwój prenatalny. Rozwój w okresie niemowlęctwa. Rozwój w okresie poniemowlęcym. 

Rozwój w okresie przedszkolnym. Rozwój w okresie wczesnoszkolnym. Rozwój w okresie adolescencji. 

Literatura podstawowa: 

1. Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka 

2. Birch A., Malim T. (2012), Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, 

Warszawa: Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN 

3. Boyd D., Bee H. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka 

4. Brzezińska A.I., Ziółkowska B., Appelt K. (2016), Psychologia rozwoju człowieka, Gdańsk: Wyd. GWP 

5. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2017), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Charakterystyka 

okresów życia człowieka, Warszawa: Wyd. PWN 

6. Trempała J. (2012), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa: Wyd. PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Brazelton T.B., Sparrow J.D. (2013), Rozwój dziecka od 3 do 6 lat, Sopot: Wyd. GWP 

2. Brzezińska A. (2007), Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wyd. Scholar7 

3. Brzezińska A. (red) (2005), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 

Gdańsk: GWP  

4. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2017), Psychologia rozwoju człowieka, t. 3, Rozwój funkcji 

psychicznych, Warszawa: Wyd. PWN 

5. Matczak A. (2003), Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa: Wyd. Żak 

6. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2017), Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Zagadnienia 

ogólne, Warszawa: Wyd. PWN 

7. Schaffer H.R. (2008), Psychologia dziecka, Warszawa: Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN 

8. Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (2004), Psychologia dziecka, Warszawa: Wyd. WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – 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 będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające podczas 

egzaminu oraz  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 30 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 23 godzin 

Samodzielne przygotowanie do egzaminu 24 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 40 godzin 

Samodzielne przygotowanie do egzaminu 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia twórczości 

Nazwa w języku angielskim:  Psychology of creativity 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Andrzej Sędek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Andrzej Sędek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi 

problemami, pojęciami i zagadnieniami związanymi z 

psychologią twórczości. Dostarczenie w oparciu o 

efekty kształcenia wiedzy umiejętności, kompetencji 

związanych ze stosowaniem teorii i mechanizmów z 

zakresu psychologii twórczości w procesie  

kształcenia i wychowania 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W03 
zna współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem 

(Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka 
K_W03 

W11 
rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego 

wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci 
K_W11 

W16 
rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i 

zachowań dzieci lub uczniów 
K_W16 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U01 

obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z 

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować 

rozwiązania problemów 

K_U01 



U03 

potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne 

sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z 

uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych 

dzieci lub uczniów oraz grupy 

K_U03 

U04 
potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz 

metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia 
K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K02 
formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym 

wobec kultury i sztuki 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ukończenie kursów z zakresu psychologii na wcześniejszych etapach edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie twórczości. Podejście elitarne i egalitarne. Kryteria twórczości. Twórczość jako wytwór, cecha, 

proces – triadowe ujęcie twórczości wg E. Nęcki. Poznawcze aspekty kreatywności. Mechanizmy wglądu. 

Rola emocji i motywacji w procesie tworzenia. Charakterystyka procesu twórczego – przegląd teorii. 

Społeczne aspekty twórczości. Wykorzystanie twórczego myślenia w rozwiązywaniu sytuacji 

problemowych. Trening twórczego myślenia. Twórczość w edukacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Nęcka E. ( 2002) Psychologia twórczości, GWP 

2. Nęcka E., (2000). Twórczość. [W:] Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Paszkowski (2008) Odkryj w sobie kreatywność, Dyfin  

2. A. Chibicka (2006) Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe, 

Impuls 

3. K. Bałachowicz, I Adamek (2017) Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli 

wczesnej edukacji, APS 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Realizację przedmiotu oparto o metody: podające – wykład, ćwiczenia – analiza oraz symulacje z zakresu 

psychologii twórczości. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wykonanie prac związanych z treściami poruszanymi podczas ćwiczeń oraz test wiadomości. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie z oceną. Test końcowy – ½ oceny, ocena niedostateczna – do 50%, ocena dostateczna – 51-

60%, ocena dostateczna plus – 61-70%, ocena dobra – 71-80%, ocena dobra plus – 81-90%, ocena 

bardzo dobra – 91-100%. Analiza wykonanych prac podczas ćwiczeń - ½ oceny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury, wykonywanie 

prac na ćwiczenia 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury, wykonywanie 

prac na ćwiczenia 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Komunikacja społeczna 

Nazwa w języku angielskim:  Social Communication 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy na temat warunków efektywnej komunikacji 

interpersonalnej i komunikacji społecznej oraz 

podniesienie poziomu umiejętności komunikowania z 

wykorzystaniem różnych technik oraz unikania barier 

i zakłóceń. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna teorię komunikacji społecznej, komunikacyjne  zachowania 

społeczne i ich uwarunkowania ,postawy, stereotypy, uprzedzenia w 

komunikacji, sposoby i zasady prowadzenia skutecznych negocjacji i 

rozwiązywania konfliktów, bariery i trudności w procesie komunikowania 

się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem 

K_W17 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi skutecznie i świadomie komunikować się z dziećmi i otoczeniem K_U15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do rozwiązywania konfliktów w grupie i tworzenia dobrej 

atmosfery do komunikacji w klasie szkolnej i poza nią 
K_K05 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z przedmiotu podstawy psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie – komunikacja społeczna. Komunikacja niewerbalna: funkcje komunikacji niewerbalnej, 

subsystemy komunikacji niewerbalnej, dziesięć podstawowych form niewerbalnego komunikowania się 

ludzi. Komunikacja werbalna – językowa, rodzaje wypowiedzi werbalnych. Dialogowe formy w komunikacji 

interpersonalnej (rozmowy, dyskusje, negocjacje). Asertywność, istota pojęcia asertywności, techniki 

pozwalające na obronę swoich praw w kontaktach interpersonalnych. Zasady organizacji wypowiedzi i 

zasady organizacji kontaktu interpersonalnego. Zasady prowadzenia dyskusji, grupowe formy 

rozwiązywania problemów, techniki dyskusji twórczej. Typologia konfliktów międzyludzkich. Zasady 

prowadzenia negocjacji. Komunikacja masowa/medialna. 

Literatura podstawowa: 

1. R. B. Adler , L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom 

Wydawniczy REBIS, Poznań 2014 

2. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2014 

3. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002 

4. Griffin M., Podstawy Komunikacji społecznej, Gdańsk 2003 

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

4. Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych, Warszawa 1999 

5. Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2016 

6. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia w rozwiązywaniu sytuacji 

problemowych dotyczących komunikacji, scenariusze rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej i grupie 

rówieśniczej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

W_01 – odpowiedź ustna na koniec zajęć, U_01, K_01 – weryfikacja podczas ćwiczeń na podstawie 

obserwacji wykonywanych przez studentów działań oraz na podstawie napisanego eseju. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie ustne – wiedza i umiejętność zastosowania tej wiedzy do interpretacji 

wybranej sytuacji komunikacyjnej – 80% oceny. Esej – na jeden z tematów do wyboru – 20% oceny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie i napisanie eseju 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie i napisanie eseju 17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pierwsza pomoc 

Nazwa w języku angielskim:  First aid 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna  

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  1 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Araucz-Boruc 

Założenia i cele przedmiotu: 
Przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W01 zna zasady udzielania pierwszej pomocy K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U01 umie udzielać pierwszej pomocy K_U17 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K01 
jest gotów do działania na rzecz poprawy jakości działania przedszkola, 

szkoły lub placówki systemu oświaty 
K_K08 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość elementarnej terminologii z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju. 

Treści modułu kształcenia: 

Pierwsza pomoc przedmedyczna – ćwiczenia praktyczne z udziałem studentów w zakresie: Triage 

taktyczny, badanie poszkodowanego, sposoby udrożnienia dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo-



oddechowa sposoby ułożenia poszkodowanego, ewakuacja i zabezpieczenie poszkodowanego, 

zaopatrywanie obrażeń, zdarzenia masowe, BHP i procedury dezynfekcyjne, pierwsza pomoc w 

sytuacjach problemowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Szarpak Ł. (red.), Kwalifikowana pierwsza pomoc. Atlas procedur, Lublin 2016 

2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, 2016 

Literatura dodatkowa: 

1. Zawadzki A., Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2006-2007 

2. Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., Organizacja systemów ratownictwa, Wrocław 2013 

3. Holecki T. (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście Europeizacji zjawisk społecznych, 

Poznań 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pogadanka, dyskusja, metody problemowe, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty w zakresie wiedzy oraz umiejętności – weryfikacja podczas końcowego zaliczenia praktycznego, 

efekt w zakresie kompetencji społecznych – weryfikacja w toku semestru na podstawie udziału w zajęciach 

i aktywności. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Przy ocenianiu brane są pod uwagę: aktywność na zajęciach 

oraz umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej we wskazanych sytuacjach 

problemowych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 

oraz przygotowanie do zaliczenia 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 

oraz przygotowanie do zaliczenia 
10 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Kultura języka 

Nazwa w języku angielskim:  Language culture 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest pogłębianie wiedzy studentów 

o szeroko rozumianej kulturze języka - przede 

wszystkim o najważniejszych zasadach 

normatywnych oraz zróżnicowaniu współczesnej 

polszczyzny, a ponadto zaznajomienie ich z 

tendencjami rozwojowymi języka polskiego. Celem 

zajęć jest również rozwijanie i doskonalenie 

umiejętności oceny innowacji językowych, 

rozpoznawania błędów i ich korekty. Ponadto 

ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności 

korzystania ze słowników, wydawnictw 

poprawnościowych i innych źródeł wiedzy o języku. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna pojęcie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej K_W18 

W_02 zna zagadnienia praktyki wystąpień publicznych K_W17 

W_03 
zna zasady etyki słowa i etykietę korespondencji tradycyjnej i 

elektronicznej 
K_W17 

W_04 zna zagadnienia poprawności i sprawności językowej K_W17, K_W18 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 potrafi sprawnie komunikować się i poprawnie używać języka polskiego K_U15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 potrafi sprawnie komunikować się i poprawnie używać języka polskiego K_U05 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego oraz kultury języka, znać najważniejsze 

słowniki i wydawnictwa poprawnościowe i umieć z nich korzystać. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka. Podstawowe słowniki języka polskiego oraz wydawnictwa 

poprawnościowe. Wybrane zagadnienia poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Wybrane 

zagadnienia poprawności fonetycznej. Wybrane zagadnienia poprawności fleksyjnej. Wybrane zagadnienia 

poprawności słowotwórczej. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej. Podstawowe zagadnienia z 

zakresu leksykologii. Wybrane problemy poprawności stylistycznej. Językowy savoir-vivre. Kultura 

mówienia. 

Literatura podstawowa: 

1. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005 

2. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005 

3. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009 

4. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa 2008 

5. A. Markowski, Wykłady z leksykologii. Warszawa 2012 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006 

2. M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych. Warszawa 2003 

3. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.) Język w mediach masowych. Warszawa 2000 

4. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Warszawa 

2001 

5. M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne. Warszawa 1993 

6. W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Warszawa 2002 

7. T. Karpowicz, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim. Warszawa 

2001 

8. M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. Warszawa 2004 

9. K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wyd. II. Warszawa 2004 

10. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa 2000 

11. M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Podręcznik językowego savoir-vivre'u. Warszawa 2009 

12. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa 2000 



13. J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą. Wrocław 1999 

14. J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Wrocław 1996 

15. J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa 2004 

16. J. Podracki, Pułapki językowe – w szkole i nie tylko, Warszawa 2000 

17. E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kontrola obecności na ćwiczeniach: kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego 

aktywnością podczas ćwiczeń, sprawdziany pisemne. Zaliczenie końcowe na ocenę w formie pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie pracy końcowej, pisemnej, w ramach której student 

rozpoznaje, nazywa i wyjaśnia zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielna praca studenta 10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 17 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielna praca studenta 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Magryta 

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_W18 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
posiada wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem 

mowy 
K_U16 

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 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 30 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Stymulowanie rozwoju dziecka przez zabawę 

Nazwa w języku angielskim:  Stimulating child development through play 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

klasyfikacją, organizacją i rolą gier i zabaw w pracy z 

dziećmi w przedszkolu i klasach I-III. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci 

wieku przedszkolnym w perspektywie interdyscyplinarnej: 

psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wybrać i zastosować teorie zabaw  dziecięcych oraz dobierać 

środki i metody pracy w celu efektywnego wspierania rozwoju dziecka na 

etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_U03, K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych oraz indywidualnych i 

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie edukacji przedszkolnej 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Posiadanie wiedzy z przedmiotu Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna 

Treści modułu kształcenia: 

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

dziecięcych. Organizacja, etapy gier i zabaw, klasyfikacje w przedszkolu i kl. I-III, bezpieczeństwo i higiena 

podczas pracy z dziećmi. Zabawa w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Ćwiczenia: Zabawy ruchowe – rodzaje, funkcje, realizacja. Kształtowanie postawy ciała i równowagi 

poprzez zabawy ruchowe. Zabawy kształtujące koordynację ruchowo-wzrokową i słuchowo-ruchową, 

zabawy przy muzyce. Kreatywne zabawy ruchowe. Kształtowanie kreatywności poprzez zabawę (dzieci 5 i 

6 -letnie oraz wczesnoszkolne), metody kreatywne – Labana, Orfffa, Kniessów w pracy z dziećmi. Gry i 

zabawy integracyjne – ich dobór, organizacja i realizacja. Zabawy badawcze w przedszkolu i szkole. 

Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne i ich terapeutyczne znaczenie. Zabawy dydaktyczne. Metodyka i 

realizacja. Zabawy i ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne. Zabawy i gry w terenie, na śniegu i lodzie oraz w 

wodzie. 

Literatura podstawowa: 

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

2. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005 

3. Kronnenberger M., Rytmika, Warszawa 2000 

4. Marciniak M., Tańce i zabawy dla grupy, Lublin 1995 

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

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

7. Wengier Ł. E. (red), Gry dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1998 

Literatura dodatkowa: 

1. Almuht B., Zabawy dla maluchów. Różne propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 

2003 

2. Bogdanowicz M., Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa 2005 

3. Bondarowicz M., Staniszewski T., Podstawy teorii i metodyki gier i zabaw ruchowych, Warszawa 2000 

4. Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Kraków 2005 

5. Bronikowski M., Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym, Warszawa 2000 

6. Chauvel D., Norest Ch., Zabawy relaksacyjne dla przedszkola, Warszawa 2000 

7. Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Warszawa 1992 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia z wykorzystaniem 

prezentacji i symulacji zabaw. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą w ramach zaliczenia ustnego obejmującego symulacje zabaw prowadzonych 

przed grupą. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie z oceną, na którą składają się oceny cząstkowe z: przygotowanej i przedstawionej na zajęciach 

prezentacji, symulacji zabaw przed grupą i odpowiedzi ustnej na zakończenie zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 10 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 22,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 10 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Samodzielna praca studenta 83 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 


