
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy psychologii klinicznej 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of clinical psychology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

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 studenta z 

podstawami psychologii klinicznej, dostarczenie 

wiedzy i ukształtowanie umiejętności wykorzystania 

tej wiedzy w pracy pedagoga specjalnego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży: pojęcie normy, 

normalności i zdrowia, zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie 

dzieciństwa i dorastania, specyfikę zaburzeń okresu dzieciństwa i 

adolescencji, w tym emocjonalnych i behawioralnych, całościowe 

zaburzenia rozwoju, uwarunkowania problemów klinicznych w rozwoju 

dzieci i młodzieży; problematykę stresu i sytuacji kryzysowych oraz 

sposoby radzenia sobie z nimi, psychologicznych następstw 

doświadczeń traumatycznych, w tym choroby przewlekłej lub 

niepełnosprawności, psychologicznych aspektów zaburzeń komunikacji 

językowej, psychologicznych metod diagnozy problemów związanych ze 

zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością; formy pomocy 

psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

opisać przebieg procesu psychospołecznej adaptacji do życia z 

niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą w kontekście uzyskania 

satysfakcjonującej jakości życia, odwołując się do wybranych koncepcji 

psychologicznych 

K_U06 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
prezentowania właściwej postawy wobec dzieci i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z psychologii ogólnej i rozwojowej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia psychologii klinicznej, systemy klasyfikacji i diagnozy. 

Pojęcie normy, patologii, zdrowia i zaburzenia. Psychopatologia procesów poznawczych, emocjonalno-

motywacyjnych i integracji czynności psychicznych. Modele i metody diagnozy psychologicznej. 

Uwarunkowania problemów klinicznych w rozwoju dzieci i młodzieży. Stres i sytuacje kryzysowe. 

Ćwiczenia: Formy pomocy psychologicznej. Zespół hiperkinetyczny – etiologia, diagnoza i podstawy 

postępowanie terapeutycznego. Zaburzenia zachowania – etiologia, diagnoza i podstawy postępowanie 

terapeutycznego. Zaburzenia lękowe – etiologia, diagnoza i podstawy postępowanie terapeutycznego . 

Depresja – etiologia, diagnoza i podstawy postępowanie terapeutycznego. Całościowe zaburzenia rozwoju. 

Niepełnosprawność intelektualna. Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych. 

Psychologiczne następstwa chorób przewlekłych. Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu 

dzieciństwa. Próby samobójcze i okaleczanie się. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. 

Zaburzenia odżywiania - etiologia, diagnoza i podstawy postępowanie terapeutycznego. Zaburzenia 

osobowości. 

Literatura podstawowa: 

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2006). Psychologia zaburzeń. T 1-2. GWP (wybrane rozdziały) 

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

3. Sęk. H. (2013). Psychologia kliniczna. t 1-2. Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Marcelli D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Urban & Partner 

2. Gilbert P. (2010). Przezwyciężanie depresji. Przewodnik samopomocy w oparciu o techniki poznawczo-

behawioralne. Alliance Press 

3. Kołakowski A. (2018). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP 

4. Kołakowski A., Siwek K., Ambroziak K. (2018). Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i 

pokonać. GWP 

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

nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP 

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

Wydawnictwo Emu 

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

8. Pilecka W. (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 



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

Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 

10. Schab L.M. (2017). Lęk i zamartwianie się u nastolatków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

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 z wiedzy będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające 

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

ramach ćwiczeń problemowych, symulacji oraz analizy omawianych zjawisk. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się pisemnym egzaminem. 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 30 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do egzaminu 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 



Samodzielne przygotowanie do egzaminu 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Subdyscypliny pedagogiki specjalnej 

Nazwa w języku angielskim:  Special Education subdyscyplins 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z wiedzą o pedagogice specjalnej jako 

nauce, w tym z jej historią i obecnymi tendencjami, z 

komparatystyką w perspektywie badawczej i 

rewalidacyjnej różnych grup osób z 

niepełnosprawnościami i subdyscyplinami pedagogiki 

specjalnej ich dotyczącymi, z podstawami prawnymi 

regulującymi sytuacje osób z 

niepełnosprawnościami. Po zakończeniu zajęć 

student potrafi krytycznie ocenić sytuację osoby z 

niepełnosprawnością i rozwiązań z których ona 

korzysta posiłkując się wiedza na temat 

współczesnych tendencji w rewalidacji i resocjalizacji. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawowe problemy pedagogiki specjalnej jako nauki 

interdyscyplinarnej: pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres, historyczny 

kontekst opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i 

niedostosowanych społecznie w ujęciu historycznym; współczesne 

tendencje w pedagogice specjalnej; wspólne i swoiste problemy osób z 

różnymi niepełnosprawnościami 

K_W04, K_W04 

W_03 

zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej: surdopedagogikę, 

tyflopedagogikę, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, pedagogikę resocjalizacyjną, pedagogikę korekcyjną 

(terapię pedagogiczną), pedagogikę leczniczo-terapeutyczną 

K_W10 



W_03 

regulacje prawne w zakresie kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i zasady orzekania w tym zakresie; zasady 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; aspekty 

klasyfikowania i oceniania uczniów 

K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi identyfikować i interpretować złożone zjawiska i systemy wsparcia 

dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ukazując ich 

powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej i dziedzinami 

nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu 

K_U02 

U_02 

potrafi dokonać krytycznej analizy systemów wsparcia dzieci i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystując wybrane aktualne 

ujęcia koncepcyjne 

K_K01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
posiada umiejętność organizowania kształcenia dzieci i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z przepisami prawa 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Pedagogika ogólna. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika specjalna jako nauka i jej miejsce w systemie wiedzy oraz związki z innymi dziedzinami 

wiedzy. Historyczny kontekst rehabilitacji, edukacji i opieki. Paradygmaty pedagogiki specjalnej, 

rewalidacji, zasady pedagogiki specjalnej i jej ewolucja. Disability studies w Polsce i poza nią. Zasady 

pedagogiki specjalnej. Niepełnosprawność jako zjawisko wielokontekstowe, w tym jego dynamika i 

parametry ilościowe i jakościowe. Prawne regulacje rehabilitacji, edukacji i opieki. Kategorie subdyscyplin 

pedagogiki specjalnej i ich specyfika. Praca z rodziną osoby z niepełnosprawnością. Uwarunkowania 

efektywności kształcenia i usprawniania dziecka niepełnosprawnego i doboru drogi rewalidacyjnej, w tym 

edukacyjnej. 

Literatura podstawowa: 

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

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnym. Materiały dla nauczycieli, Wyd. MEN, Warszawa 2010 

3. Hulek A., Pedagogika rewalidacyjna, PWN, Warszawa 1978 

4. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, UMCS, Lublin 2000 

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

6. Krauze A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń, Impuls, Kraków 2009 

7. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

8. Ustawa o systemie edukacji 



9. Ustawa o pomocy społecznej 

Literatura dodatkowa: 

Artykuły autorstwa Hanny Żuraw: 

1. Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze zachodu, w: Pogranicze. Studia społeczne ,t. 

XXVIII, Niepełnosprawność i starość 

2. Intelectual disability in prospective communicative athropology, in: Horizon Research Publishing, amy 

2017 

3. Kulturowo-komunikacyjne aspekty niepełnosprawności. Bariery w kilku odsłonach, w: 

Wieloaspektowość komunikacji, pod redakcją naukową Kariny Szafrańskiej, Iwony Klonowskiej, Ewy 

Małachowskiej 

4. Wizerunek dziecka z zaburzeniami rozwoju w poglądach nauczycieli szkół masowych, w: Lubelski 

Półrocznik Pedagogiczny 

5. Rodzina w perspektywie zagrożeń rozwoju dziecka. Ku odpowiedzialnemu rodzicielstwu, w: M. Kubis 

(red.), Rodzina i szkoła wobec zachowań ryzykownych, WSEI, Lublin 2017 

6. Dziecko i dzieciństwo w ponowoczesnej dobie, w: Piotrowicz R. (red.), Małe dziecko. Troska, 

Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie, 2017 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, filmami, omawianiem studiów przypadków, przygotowanie 

prezentacji multimedialnych i przedstawienie ich podczas zajęć. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów na podstawie pracy pisemnej. Wypowiedź pisemna w szczególności służy 

sprawdzeniu poziomu zrozumienia zagadnienia, umiejętności analizy i syntezy informacji oraz 

rozwiązywania problemów. Wypowiedź pisemna pozwalająca wykazać się studentowi: znajomością 

przedmiotowej terminologii, rozwiązań teoretycznych i umiejętnością krytycznego myślenia. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej. Ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną, nie ma 

wiedzy na temat subdyscyplin 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 subdyscyplin 

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 subdyscyplin 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 subdyscyplin 

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 subdyscyplin 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 subdyscyplin 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 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 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 26 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej 

Nazwa w języku angielskim:  
The specificity of caring and educational work, rehabilitation, 

resocjalization and sociotherapy work 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą specyfiki pracy opiekuńczo-

wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i 

socjoterapeutycznej: zasad, metod i form opieki oraz 

wychowania; zasad działalności placówek 

rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i 

socjoterapeutycznych z uwzględnieniem problemów 

związanych z ich funkcjonowaniem; zagadnień 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego, opieki 

zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i seksualnej. 

Ponadto cel przedmiotu stanowi nauczenie 

studentów umiejętności identyfikowania i 

interpretowania złożonych zjawisk i systemów 

wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, ukazanie ich powiązań z różnymi 

zakresami pedagogiki specjalnej i dziedzinami nauk 

społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o 

zdrowiu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej: zasady, metody i 

formy opieki oraz wychowania; zasady działalności placówek 

rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych z 

K_W04 



uwzględnieniem problemów związanych z ich funkcjonowaniem; 

zagadnienia poradnictwa edukacyjno-zawodowego, opieki zdrowotnej, 

edukacji zdrowotnej i seksualnej 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi identyfikować i interpretować złożone zjawiska i systemy wsparcia 

dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ukazując ich 

powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej i dziedzinami 

nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu 

K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do organizowania kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi zgodnie z przepisami prawa 
K_ K03 

K_02 
jest gotów do przestrzegania zasad etyki w pracy z dziećmi i uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
K_ K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: pedagogika ogólna, psychologia, pedagogika specjalna. 

Treści modułu kształcenia: 

Zasady, metody i formy opieki oraz wychowania w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zasady, metody i 

formy opieki oraz wychowania w pracy rehabilitacyjnej. Zasady, metody i formy opieki oraz wychowania w 

pracy resocjalizacyjnej. Zasady, metody i formy opieki oraz wychowania w pracy socjoterapeutycznej. 

Zasady działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem problemów związanych z ich 

funkcjonowaniem. Zasady działalności placówek rehabilitacyjnych z uwzględnieniem problemów 

związanych z ich funkcjonowaniem. Zasady działalności placówek resocjalizacyjnych z uwzględnieniem 

problemów związanych z ich funkcjonowaniem. Zasady działalności placówek socjoterapeutycznych z 

uwzględnieniem problemów związanych z ich funkcjonowaniem. Zagadnienia poradnictwa edukacyjno-

zawodowego, opieki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i seksualnej. Identyfikowanie i interpretowanie 

złożonych zjawisk i systemów wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich 

powiązanie z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej i dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych, 

medycznych i nauk o zdrowiu. 

Literatura podstawowa: 

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

nad dzieckiem, Opole 2005. 

2. Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik 

akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. 

3. Antas A., Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Z praktyki 

studenckiej, cz. 1, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011. 

4. Antas-Jaszczuk A., Trębicka-Postrzygacz B., Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z 

dziećmi i młodzieżą. Z praktyki studenckiej, cz. 2, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach, Siedlce 2013. 



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

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

Literatura dodatkowa: 

1. Żuraw H., Udział niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa 2008. 

2. Deptuła M., Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Wyd. 

3. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.  

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

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

5. Grudziewska E., Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, Difin, cz.1, Warszawa 2015.  

6. Grudziewska E., Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, Difin, cz.2., Warszawa 2015.  

7. Sawicka K., (red.), Socjoterapia, Kompendium, Warszawa 2010. 

8. Lasota A., Franczyk J., Socjoterapia dzieci i młodzieży, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2016. 

9. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r., z późn.zm. 

10. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., z późn.zm. 

11. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., z późn. zm. 

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

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z późn.zm.. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Metody: dyskusja, prezentacje multimedialne wybranych 

zagadnień. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą w trakcie bieżącej pracy studenta na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Warunki zaliczenia: opracowanie w formie prezentacji 

multimedialnych dwóch wybranych zagadnień stanowiących treści przedmiotu (za każdą pracę student 

może otrzymać max 10 pkt), aktywność na zajęciach (student max może uzyskać 10 pkt). Podstawą 

zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie przez studenta za wszystkie przewidziane do realizacji zadania, co 

najmniej 16 pkt/51%. Sumę uzyskanych punktów przez studenta w ramach ćwiczeń przelicza się na oceny 

następująco: 0-50 % (0-15 pkt) – ocena 2,0, 51-60% (16-18 pkt) – ocena 3,0, 61-70% (19-21 pkt) – ocena 

3,5, 71-80% (22-24 pkt) – ocena 4.0, 81-90% (25-27 pkt) – ocena 4.5, 91-100% (28-30 pkt) – ocena 5,0. 

Poprawa dla studentów: zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia omawiane na ćwiczeniach. Student 

losuje, a następnie omawia 3 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy 

zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia tych ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 



Konsultacje 20 godzin 

Samodzielna praca 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 32 godziny 

Samodzielna praca 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka specjalna 

Nazwa w języku angielskim:  Special didactics 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi  

Semestr:  Czwarty  

Liczba punktów ECTS:  8 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni, 

dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje pozwalające mu 

analizować, projektować  i prowadzić edukację 

ucznia z niepełnosprawnościami. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie: dydaktykę specjalną jako naukę teoretyczną i empiryczną, 

klasyfikację dydaktyki  specjalnej na dydaktyki szczegółowe; dydaktykę 

specjalną w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym 

K_W04 

W_02 zna i rozumie koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego K_W04 

W_03 

zna i rozumie organizację procesu kształcenia dzieci i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady, metody, proces 

kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi dzieci i uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju, 

zasady ewaluacji i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych 

K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi projektować zajęcia edukacyjne, stosować niestandardowe 

rozwiązania konkretnych problemów z zakresu dydaktyki specjalnej 
K_U11 



U_02 

potrafi: indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści 

nauczania do potrzeb dzieci i uczniów, zwiększać umiejętności 

poznawcze, kompetencje społeczne i integrację rówieśniczą 

K_U07 

U_03 

potrafi: pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, podejmować i 

wyznaczać zadania, planować i realizować złożone działania 

pedagogiczne 

K_U09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do: odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z 

działalnością dydaktyczną 
K_U05 

K_02 
jest gotów do wykazywania cech refleksyjnego praktyka, świadomego 

znaczenia profesjonalizmu w pracy zawodowej 
K_K07 

K_03 jest gotów do samodoskonalenia K_K09 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy dydaktyki. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna. Klasyfikacja dydaktyki specjalnej. 

Dydaktyka specjalną w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym. Organizacja procesu kształcenia 

dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady, metody, proces kształcenia w aspekcie 

trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i uczniów z różnymi zaburzeniami w 

rozwoju, zasady ewaluacji i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych. Funkcje edukacji 

specjalnej. Ewolucja dydaktyki specjalnej. Modele edukacji specjalnej. Planowanie edukacji specjalnej. 

Dydaktyki specjalne zdefiniowane, niezdefiniowane i niedookreślone. Organizacja warsztatu pracy 

nauczyciela-dydaktyka. 

Ćwiczenia: Edukacja uczniów z uszkodzeniami słuchu. Edukacja uczniów z uszkodzeniami wzroku. 

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Edukacja uczniów z ADHD. Edukacja uczniów z 

uszkodzeniami neurologicznymi. Edukacja uczniów z uszkodzeniami narządku ruchu. Edukacja uczniów z 

zaburzeniami ze spectrum autyzmu. 

Literatura podstawowa: 

1. Glodkowska J., (red.) Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalnych, 

PWN, Warszawa 2017.  

2. Glodkowska J., (red.) Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji, PWN, Warszawa 2017 

Literatura dodatkowa: 

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

2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnym. Materiały dla nauczycieli, Wyd. MEN, Warszawa 2010 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykłady multimedialne, ćwiczenia – analiza przypadków, dyskusje, analiza tekstów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty: W_01, W_02, W_03 zweryfikowane podczas egzaminu pisemnego. Efekty: U_01; U_02; U_03; 

K_01;K_02; K_03 – obserwacja i ocena studenta podczas ćwiczeń, przygotowanie prezentacji i 

zaprezentowanie na zajęciach „edukacja wybranej grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi”oraz charakterystyka porównawcza systemu kształcenia osób z niepełnosprawnością w 

Polsce i w wybranym kraju Europy (prezentacja multimedialna przygotowana przez studenta) i 

przedstawienie jej podczas zajęć – 80%. Aktywność na zajęciach – 20%. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną, nie ma wiedzy na temat Dydaktyki 

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 Dydaktyki 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 Dydaktyki 

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 Dydaktyki 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 Dydaktyki 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 na osoby z niepełnosprawnością. Ocena 

5 – ma więcej niż 90% uporządkowanej wiedzy na temat Dydaktyki 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 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 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 40 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do egzaminu 
45 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

ćwiczeń 
55 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 40 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do egzaminu 
45 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

ćwiczeń 
55 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Funkcjonowanie rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Nazwa w języku angielskim:  
The functioning of the child's and student's family with special 

educational needs 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką, 

formami i różnymi uwarunkowaniami funkcjonowania 

rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, wskazanie na konieczność 

wieloaspektowego i interdyscyplinarnego 

przygotowania zawodowego pedagogów 

specjalnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie sytuację rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi 

potrzebami 
K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi poddać analizie zachowania, procesy i zjawiska dotyczące 

psychospołecznych potrzeb członków rodzin dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

K_U09 

U_02 

potrafi wyjaśnić i określić czynniki moderujące zróżnicowanie rodzin z 

dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zależności od 

rodzaju zaburzenia u dziecka lub ucznia i stylu radzenia sobie rodziców 

lub opiekunów z tymi zaburzeniami 

K_U09 



U_03 

potrafi rozpoznać i zinterpretować potrzeby rodziny z dzieckiem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do konkretnych 

problemów rodziny 

K_U09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
gotów jest do przyjęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do 

pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość pedagogiki ogólnej, specjalnej. Znajomość podstawowych terminów 

pedagogicznych. Wiedza na temat rozwoju społecznego. 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do przedmiotu. Prezentacja programu. Omówienie kryteriów wymagań i literatury. Wpływ 

specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka na funkcjonowanie rodziny. Koncepcje adaptacji rodziny w 

kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Rodzina jako terapeutyczne środowisko 

wychowawcze (lecznicze właściwości więzi rodzinnych oraz dobrej komunikacji między członkami rodziny). 

Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych specjalnych 

potrzeb i możliwości edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Budowanie pozytywnego obrazu dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez rodziców. Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka i 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, założenia i metody wspierania rodziny tego dziecka w 

całym cyklu jego życia. Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w rodzinie oraz w otoczeniu społecznym. Zagadnienia relacji między rodziną dziecka i 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami. Analiza przykładowych zachowań, 

procesów i zjawisk dotyczących psychospołecznych potrzeb członków rodzin dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Wyjaśnianie i określanie czynników moderujących zróżnicowanie rodzin z 

dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zależności od rodzaju zaburzenia u dziecka lub 

ucznia i stylu radzenia sobie rodziców lub opiekunów z tymi zaburzeniami. Rozpoznawanie i 

interpretowanie potrzeb rodziny z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do 

konkretnych problemów rodziny. Zakończenie zajęć. Uwagi i wnioski. 

Literatura podstawowa: 

1. Kielin J., Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk 2011. 

2. Kosmalowa J., O pomaganiu i współpracy. Nauczyciele i inni specjaliści wobec rodziców dziecka ze 

specjalnymi potrzebami, www.ore.edu.pl 

3. Rafał- Łuniewska J., Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem- rodzice i 

szkoła, www.ore.edu.pl  

4. Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa 2007. 

Literatura dodatkowa: 

1. B. Winczura (red. nauk.), Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza, edukacja, 

terapia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015 

2. Gorajewska D., red., Wsparcie dziecka z niepełnoprawnością w rodzinie i szkole, Warszawa 2008. 



3. Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/844/Model_wspolpracy_lokalnej.pdf 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Dyskusja, metody aktywne, podające, poszukujące (metoda problemowa), eksponujące (metoda projektów 

i doświadczeń). Praca zespołowa - prezentacja wybranego rozpoznania i zinterpretowania potrzeb rodziny 

z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do konkretnych problemów danej 

rodziny, przygotowanie projektu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Aktywny udział w zajęciach – dyskusjach, ćwiczeniach i symulacjach. Przygotowanie i zaprezentowanie 

wybranego tematu do zajęć. Przygotowanie pracy zaliczeniowej/projektu rozpoznania i zinterpretowania 

potrzeb rodziny z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do konkretnych 

problemów danej rodziny. Efekty z zakresu umiejętności sprawdzane będą na ćwiczeniach podczas 

prezentowania wcześniej przygotowanych w grupach zagadnień wymagających wyjaśnienia i określenia 

czynników moderujących zróżnicowanie rodzin z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

zależności od rodzaju zaburzenia u dziecka lub ucznia i stylu radzenia sobie rodziców lub opiekunów z 

tymi zaburzeniami. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przygotowanie projektu rozpoznania i zinterpretowania potrzeb rodziny z dzieckiem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do konkretnych problemów danej rodziny; przekazanie w formie 

prezentacji multimedialnej na nośniku CD-DVD wybranego przez grupę jednego z przedstawionego 

tematów (wraz z prezentacją multimedialną na nośniku CD-DVD powinna się znajdować bibliografia i 

netografia dotyczące prezentowanego zagadnienia); obecność na zajęciach (2 usprawiedliwione 

nieobecności nie zmieniają wyniku końcowego). Uzyskanie łącznie za wszystkie zadania minimum 8 

punktów. Punkty uzyskuje się za: wykonanie zadań w grupach – od 0 do 3 pkt, przygotowanie projektu – 

od 0 do 5 pkt, frekwencję (wszystkie ćwiczenia rozliczone – 2 pkt, co najwyżej 1 ćwiczenie nierozliczone – 

1 pkt.), aktywność (wygłoszenie wprowadzenia do dyskusji, głos w dyskusji) – od 0 do 2 pkt. 0-7 pkt. – 

ocena 2,0, 8 pkt. – ocena 3,0, 9-10 pkt. – ocena 3,5, 11-12 pkt. – ocena 4,0, 13-14 pkt. – ocena 4,5, 15-16 

pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



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 specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

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 egzaminu – praca o charakterze problemowym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. 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 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 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 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób dorosłych z 

niepełnosprawnością 

Nazwa w języku angielskim:  Social and professional functioning of adults with disabilities 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Uzyskanie informacji dotyczących konstruowania 

możliwości kompleksowej rehabilitacji społecznej i 

zawodowej osób z niepełnosprawnością w kraju i 

poza granicami. Orientacja w zakresie rozwiązań 

funkcjonujących w Polsce określających szanse i 

możliwości funkcjonowania dorosłych osób z 

niepełnosprawnościami. Opanowanie umiejętności 

ustalania i analizowania ogólnych prawidłowości i 

mechanizmów funkcjonowania społecznego i 

zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością. 

Określanie szczegółowych celów i zadań rehabilitacji 

społeczno-zawodowej w zależności od rodzaju, 

stopnia, wieku oraz dodatkowych (sprzężonych) 

zaburzeń psychosomatycznych dorosłych osób z 

niepełnosprawnością. Wyznaczenie perspektyw 

koncepcji skutecznego funkcjonowania społecznego i 

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna zakres wiedzy w obszarze pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z 

nią dyscyplin naukowych w celu rzetelnej analizy problemów 

efektywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego osób dorosłych 

z niepełnosprawnością 

K_U01 



W_02 

zna organizację pracy oraz szczegółowe cele i zadania rehabilitacji 

społeczno-zawodowej dorosłych osób w zależności od rodzaju, stopnia 

oraz dodatkowych (sprzężonych) zaburzeń psychosomatycznych 

dorosłych osób z niepełnosprawnością 

K_W11 

W_03 

zna i wykorzystuje aktualne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne w 

planowaniu, realizacji, monitorowaniu i ewaluacji procesu funkcjonowania 

społecznego i zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

diagnozuje złożone sytuacje rehabilitacyjne i terapeutyczne w celu 

projektowania oraz realizacji skutecznej strategii funkcjonowania  

dorosłych osób z niepełnosprawnością w przedsięwzięciach życiowych i 

społeczno-zawodowych  

K_U04 

U_02 

ujawnia znajomość rozwijania współpracy w zespole, pełniąc w nim 

różne role; podejmować i wyznaczać zadania; współpracować z 

pedagogami, specjalistami, rodzicami i opiekunami zawodu, 

pracownikami socjalnymi 

K_U09 

U_03 

analizuje własne działania pedagogiczne, dydaktyczne, wychowawcze, 

opiekuńcze i rehabilitacyjne, ze znajomością wskazywania obszarów 

wymagających modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań 

innowacyjnych dla uatrakcyjniania procesu funkcjonowania społeczno-

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością 

K_U10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
posługuje się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w 

działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka 
K_K01 

K_01 

rozpoznaje specyfikę środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich 

wpływ na jakość poziomu funkcjonowania społeczno-zawodowego osób 

dorosłych z niepełnosprawnością, podejmując współpracę na rzecz ich 

dobra społeczno-zawodowego 

K_K05 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość pedagogiki specjalnej, andragogiki oraz podstaw pracy metodycznej z grupą 

Treści modułu kształcenia: 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa – regulacje międzynarodowe i rozwiązania w krajach Unii 

Europejskiej. Prawa osób z niepełnosprawnością w regulacja międzynarodowych. Analiza podstaw 

prawnych funkcjonowania społecznego i zawodowego w Polsce – obowiązujące przepisy. Realizacja 

społeczna i zawodowa w kraju i wybranych krajach Unii Europejskiej. Celowość i efektywność 

funkcjonowania społecznego dorosłych osób z niepełnosprawnością w kraju. Celowość i efektywność 

funkcjonowania zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością w kraju. Znaczenie rodziny dla 

jakości funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością. Możliwości i szanse integracji osób z 



niepełnosprawnością w miejscu pracy i w środowisku lokalnym. Organizacje wspomagające poprawę 

jakości funkcjonowania społecznego i zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością. Organizacja i 

zarządzanie usługami opiekuńczymi w kraju i Europie. Instytucje pomocy społecznej i rehabilitacji 

zawodowej osób z niepełnosprawnością. Działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób 

dorosłych z niepełnosprawnością. Organizacje pozarządowe w poprawie jakości funkcjonowania dorosłych 

osób z niepełnosprawnością. Środowiskowa pomoc społeczna wobec poprawy jakości funkcjonowania  

dorosłych osób z niepełnosprawnością. Samoskuteczność a zadowolenie z życia – analiza teoretyczna i 

empiryczna wyników badań nad środowiskiem zawodowym dorosłych osób z niepełnosprawnością. 

Literatura podstawowa: 

1. Kuczyńska- Kwapisz J., Piekut-Brodzka (red.) ( 2003), Pedagogika specjalna dla pracowników 

socjalnych. Warszawa:  APS. 

2. Dykcik W. (red.) (1996), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Poznań: 

Uniwersytet Adama Mickiewicza. 

3. Kościelak R. (1996), Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo. 

Warszawa: WSiP 

4. Obuchowska I. (red.) (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP. 

5. Giryński A., Przybylski S. (1993), Integracja społeczna osób upośledzonych umysłowo w świetle 

ujawnianych do nich nastawień społecznych. Warszawa: WSPS. 

6. Kościelska M. (1995), Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN. 

7. Ploch L., Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin. 

8. Żuraw H., Ploch L. (2019), Styl życia kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: 

PWN. 

Literatura dodatkowa: 

1. Urbaniak B. (1998), Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki 

powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Łódź. 

2. Krause A. (2005), Normalizacja jako paradygmat myślenia o działania w pedagogice specjalnej, [w:] 

Cz. Kosakowski, A. Krause (red.),  Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, Olsztyn. 

3. Ostrowska A., Sikorska J., Gonciarz B. (2001), Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach 

dziewięćdziesiątych, Warszawa. 

4. Sadowska S. (2005), Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób 

niepełnosprawnych, Toruń. 

5. Ploch L., Myszka M., Niewęgłowska A., Wiśniewska M. (2018) (red.), Indywidualistyczny i wspólnotowy 

obraz kształcenia dorosłych w świecie – teraźniejszość i perspektywy, Siedlce: STN. 

6. Sroczyński W., Ploch L. (2017), Czas wolny i niepełnosprawność. Warszawa: Difin. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



K_W01: Ocena 2,0 – student nie potrafi definiować podstawowych pojęć z zakresu wiedzy w obszarze 

pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu rzetelnej analizy problemów 

funkcjonowania społecznego i zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 3,0 – student 

definiuje zaledwie kilka z podstawowych pojęć z zakresu wiedzy w obszarze pedagogiki specjalnej oraz 

powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu rzetelnej analizy problemów funkcjonowania społecznego i 

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 4,0 – student definiuje najważniejsze z 

podstawowych pojęć z zakresu wiedzy w obszarze pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin 

naukowych w celu rzetelnej analizy problemów funkcjonowania społecznego i zawodowego osób dorosłych 

z niepełnosprawnością. Ocena 5,0 – student definiuje wszystkie podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy w 

obszarze pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu rzetelnej analizy 

problemów funkcjonowania społecznego i zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. K_W02: 

Ocena 2,0 – student nie potrafi rozróżnić i dokonać charakterystyki funkcjonowania społecznego i 

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 3,0 – student rozróżnia zaledwie kilka cech 

charakteryzujących funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 

4,0 – student rozróżnia najważniejsze cechy charakteryzujące funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób 

dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 5,0 – student rozróżnia wszystkie cechy charakteryzujące 

funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób dorosłych z niepełnosprawnością. K_W01 i K_W02: Ocena 

2,0 – student nie potrafi przełożyć założeń teoretycznych na grunt praktyki w poprawie funkcjonowania 

społecznego i zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 3,0 – student nie potrafi 

wystarczająco dobrze przełożyć założeń teoretyczne na grunt praktyki w poprawie funkcjonowania 

społecznego i zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 4,0 – student radzi sobie 

dobrze z przełożeniem założeń teoretyczne na grunt praktyki w poprawie funkcjonowania społecznego i 

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 5,0 – student radzi sobie bardzo dobrze z 

przełożeniem założeń teoretyczne na grunt praktyki w poprawie funkcjonowania społecznego i 

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. K_W08: Ocena 2,0 – student nie potrafi 

interpretować założeń i zastosowań w działaniach ukierunkowanych na funkcjonowanie społeczne i 

zawodowe osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 3,0 – student interpretuje założenia i na 

poziomie dostatecznym wie jak dostosować działania w zakresie funkcjonowania społecznego i 

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 4,0 – student niemal bezbłędnie interpretuje 

założenia i na poziomie dobrym wie jak dostosować działania w zakresie funkcjonowania społecznego i 

zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. Ocena 5,0 – student bezbłędnie interpretuje 

założenia i na poziomie bardzo dobrym wie, jak dostosować działania w zakresie funkcjonowania 

społecznego i zawodowego osób dorosłych z niepełnosprawnością. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne na ocenę. Student otrzymuje punkty za wkład pracy etapowej (koncepcja projektu 

włączającego społecznie i zawodowo osobę dorosłą z niepełnosprawnością oraz udział w dyskusji 

tematycznej). Końcowe zaliczenie obejmować będzie prezentację koncepcji w odniesieniu do praktyki 

pedagogicznej. 

Bilans punktów ECTS:4 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 



Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


