
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 specjalna 

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_U18 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U18 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U18 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U18 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U18 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U18 

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_K07 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K07 

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 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 

Konwersatoria 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 

Konwersatoria 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki I 

Nazwa w języku angielskim:  German I 

Język wykładowy:  Niemiecki (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

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_U09, K_U18 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U09, K_U18 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U09, K_U18 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U09, K_U18 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U09, K_U18 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U09, K_U18 

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_K01, K_K07 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K01, K_K07 

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 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 

Konwersatoria 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 

Konwersatoria 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język rosyjski I 

Nazwa w języku angielskim:  Russian I 

Język wykładowy:  Rosyjski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

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_U18 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U18 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U18 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U18 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U18 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U18 

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_K07 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K07 

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 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 

Konwersatoria 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 

Konwersatoria 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wychowanie fizyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Physical Education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

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:  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:  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:  Podstawy filozofii 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of philosophy 

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:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawami filozofii wychowania i aksjologii 

pedagogicznej, podstawowymi kierunkami i prądami 

filozoficznymi ze szczególnym uwzględnieniem 

filozoficznych koncepcji człowieka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej K_W01 

W_02 
zna podstawowe kierunki i prądy filozoficzne ze szczególnym 

uwzględnieniem filozoficznych koncepcji człowieka 
K_W01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Filozofia – problem definicji. Dyscypliny filozofii i jej podstawowe problemy. Myślenie filozoficzne a problem 

człowieka. Od mitologizacji do racjonalizacji rzeczywistości. Starożytna harmonia kosmosu i problem 

człowieka. Judeochrześcijańska koncepcja człowieka i świata. Humanizm. Dekonstrukcja. 

Ponowoczesność i relatywizm kulturowy. Filozofia edukacji – poszukiwanie podstaw antropologicznych. 

Zasady współczesnego wychowania w ujęciu filozofii edukacji. Współczesne systemy wychowania. 

Literatura podstawowa: 



1. Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, tł. Kacmajor A., Sulak A., Wyd. Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 

2. Gaik B., Prawda, nauka, człowiek – ponowoczesna perspektywa, Wyd. UPH, Siedlce 2016 

3. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Wyd. UNUM – Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 

Filozoficznego, Kraków 1992 

4. Ferry L., Capelier C., Filozofia. Najpiękniejsza historia, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2016 

Literatura dodatkowa: 

1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1983 

2. Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tł. Konieczny J., Wyd. Znak, Kraków 2007 

3. Barber B.E., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tł. 

Jankowska H., Wyd. MUZA SA, Warszawa 2008  

4. Jaworska-Witkowska M., Witkowski L., Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i 

humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym, w: Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 4, Gdańsk 

2010 

5. Gros F., Nieposłuszeństwo, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2019 

6. Gaik B., Myślenie ponowoczesna i jego reperkusje pedagogiczne, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, 1-2 

(73-74), Warszawa 2008 

7. Gaik B., Kultura niekompletna wobec tożsamości prekariatu. Uwagi o ekskluzji społecznej, w: Inkluzja 

społeczna. Synergia działań, Marciniak-Paprocka K. (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach, Siedlce 2019. 

8. Szahaj A., Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki., UMK, Toruń 

2004 

9. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, tł. Popowski W.J., W.A.B.,Warszawa 2009 

10. Tischner J. red., Wobec wartości, W drodze, Poznań 1991 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie z oceną. Przygotowanie eseju filozoficznego na podstawie podanej literatury. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Esej oceniany jest według następujących kryteriów: interpretacja tematu (0–10 pkt), filozoficzne ujęcie 

tematu (0–10 pkt), moc perswazyjna argumentów (0–10 pkt), spójność́ (0–10 pkt), poprawność́ językowa 

(0–2 pkt). Oceny: 5,0 – 36-40 pkt, 4,5 – 31-35 pkt, 4,0 – 25-30 pkt, 3,5 - 23-24 pkt, 3,0 – 20 -22 pkt. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 



Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
33 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
33 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy socjologii 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of sociology 

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:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu 

socjologii oraz wypracowanie motywacji studentów 

do samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy. 

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie 

wielosektorowości w polityce społecznej i jej 

implikacje dla pracy socjalnej. Wprowadzenie 

studentów do samodzielnego badania interakcji i 

zjawisk, oraz dostrzegania, analizowani, 

diagnozowania i wyjaśniania problemów wobec 

nowych wyzwań pracy socjalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracownika socjalnego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W01 
zna i rozumie podstawy socjologii, specyfikę głównych środowisk 

wychowawczych i procesów w nich zachodzących 
K_W01 

W02 

zna i rozumie problematykę relacji człowiek – środowisko społeczne i 

mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych; zakres 

interakcji społecznej i proces socjalizacji oraz działanie lokalnych 

społeczności i ekosystemu oraz zna pojęcia dewiacji i zaburzenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologii 

K_W01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Geneza, istota i rozwój socjologii. Teorie socjologiczne. Człowiek jako istota bio-psycho-społeczna. 

Struktura społeczna. Środowisko społeczne. Wpływ środowiska społecznego na kształtowanie 

osobowości, postaw i potrzeb człowieka. Zbiorowości i grupy społeczne. Specyfika zachowania ludzi w 

zbiorowościach społecznych. Świadomość społeczna. Teoria roli społecznej. Interakcje społeczne i 

zależności społeczne. Socjalizacja i resocjalizacja. Dewiacje i kontrola społeczna. Konflikty społeczne. 

Sposoby rozwiązywania konfliktów. Socjologia zdrowia i choroby – zachowania zdrowotne. Społeczne 

uwarunkowania choroby. Śmierć jako zjawisko społeczne 

Literatura podstawowa: 

1. Czarnecki P.S., Praca Socjalna, Warszawa 2013. 

2. Gray M, Webb  S. A., Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019. 

3. Jarmoch E., Praca socjalna, Siedlce-Drohiczyn 2009. 

4. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Praca socjalna. Kształcenie działanie konteksty, Kraków 2014. 

Literatura dodatkowa: 

1. Andrzejewski, M., P. Gąsiorek, Ławrynowicz P., Synoradzka M., Rodziny zastępcze – problematyka 

prawna, Toruń 2006. 

2. Giddnas A., Socjologia, Poznań 2004.  

3. Kanios A., Praca socjalna z rodzina problemową – perspektywa metodyczna, Kraków 2016. 

4. Ossowska M., Normy moralne, Warszawa 1985. 

5. Praca socjalna w służbie ludziom, red. A. Żakiewicz, Toruń 2012. 

6. Praktyka pracy socjalnej, red. Grdziewska E., Sędzicki M, Warszawa 2017 

7. Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003, tom 1. 

8. Schulz A., Świat społeczny i teoria działania społecznego, w: P. Sztompka, M. Kucia (red.) Socjologia. 

Lektury, Kraków 2007.  

9. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, podstawowe tezy ilustrowane przykładami 

praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane poprzez udzielenie przez studentów odpowiedzi na pytania testowe, 

wszystkie efekty zostaną zweryfikowane na teście pisemnym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Test zaliczeniowy pisemny. Podstawą uzyskania zaliczenia 

przedmiotu jest uzyskanie łącznie za test pisemny co najmniej 31 punktów. Sumę uzyskanych przez 

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-30 pkt – ocena 2.0, 31-40 pkt. – ocena 3.0, 41-46 

pkt. – ocena 3.5, 47-50 pkt – ocena 4.0, 51-55 pkt – ocena 4.5, 56-60 pkt – ocena 5.0. Poprawa dla 

studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 31 punktów – zaliczenie ustne obejmujące treści 



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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do zajęć 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do zajęć 
33 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
33 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia wychowawcza 

Nazwa w języku angielskim:  Educational 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:  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: 

Dostarczenie wiedzy oraz wzbudzenie refleksji, 

ciekawości poznawczej dotyczącej psychologii 

wychowawczej, niezbędnej do rozumienia zachowań 

nauczycieli i uczniów. Wyposażenie w wiedzę i 

umiejętności i kompetencje z zakresu psychologii 

wychowawczej niezbędnych w praktyce 

pedagogicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę 

głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących 
K_W01 

W_02 

zna klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, 

uczenia się i nauczania lub kształcenia, socjalizacji oraz różnorodne 

uwarunkowania tych procesów 

K_W02 

W_03 

zna źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk 

społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu 

K_W03 

W_05 

zna koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnorodne uwarunkowania 

tych procesów 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_06 potrafi obserwować procesy rozwojowe uczniów K_U02 

U_05 potrafi obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania K_U06 

U_11 
potrafi identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i 

zainteresowań 
K_U09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_06 dokonuje autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym K_K06 

K_06 
ma zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy 

zdarzeń pedagogicznych 
K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykłady 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zaliczenie wcześniejszych obligatoryjnych przedmiotów z zakresu psychologii przewidzianych w programie 

studiów. 

Treści modułu kształcenia: 

Przedmiot i zadania psychologii wychowania. Psychologia wychowania w perspektywie life-span. Funkcje i 

struktura  działalności wychowawczej. Psychologiczne mechanizmy wychowania, mechanizmy wywierania 

i przetwarzania wpływów wychowawczych. Wychowanie a osobowość vs środowisko a wychowanie. 

Wychowanie a procesy socjalizacji. Środowiska wychowawcze; dynamika i struktura, typy i warstwy 

środowisk wychowawczych. Wychowanie w rodzinie. Postawy wychowawcze, style wychowania, typologie 

rodzin. Mass media i multimedia jako środowisko wychowawcze. Problemy samowychowania. Agresja w 

domu i szkole – przyczyny uwarunkowania, profilaktyka i przeciwdziałanie. Wielokulturowe środowiska 

wychowawcze. Interakcje wychowawcze, uwarunkowania interwencji wychowawczej, związek wychowania  

z nauczaniem Podstawowe procesy uczenia się, uczenie się jako przetwarzanie informacji. Wspomaganie 

motywacji do uczenia się. Motywacja zewnętrzna a wewnętrzna. Modele procesu nauczania, rutyny 

nauczycielskie, rola stylów nauczania w formowaniu się sukcesów i niepowodzeń szkolnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Brzezińska A. (2000). Psychologia wychowania. W: Strelau J. (red). Psychologia. Podręcznik 

akademicki. t. 3, dział IX, s. 227-239. Gdańsk: GWP. 

2. Dembo M. H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP. 

3. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2021), Psychologia wychowawcza, t. 1,Warszawa: PWN  

4. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2021), Psychologia wychowawcza t. 2, Warszawa: PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Bell P., A., Greene T., C., Fisher J., D., Baum A. (2004). Psychologia środowiskowa. Roz. IV, s. 131-

176. Gdańsk: GWP. 

2. Dambach K. E. (2003). Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej? Gdańsk: GWP. 

3. Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Wyd. PWN. 

4. Kowalik S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN  



5. Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. 

Warszawa: Wyd. APS. 

6. Włodarski Z. (2004). Nauczanie i wychowanie jako stymulowanie rozwoju człowieka. Kraków. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody podające. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. W ramach zaliczenia przewiduje się wykonanie prac 

związanych z treściami poruszanymi podczas zajęć oraz wykonanie analizy przypadku (zespołowo) 

podczas ostatnich zajęć lub test wiadomości. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykonanie prac związanych z treściami związanymi z zajęciami – (1/2 oceny końcowej). Analiza 

przypadku dokonana w oparciu o wiedzę, kompetencje i umiejętności nabyte podczas zajęć (zadanie 

zespołowe, ½ oceny) lub test wiedzy (zadanie indywidualne – 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%). Forma jest ustalana ze studentami podczas zajęć i 

stanowi jedno z zagadnień (dotyczących weryfikacji efektów kształcenia i oceniania) analizowanych 

podczas zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury, wykonywanie 

prac na ćwiczenia 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury, wykonywanie 

prac na ćwiczenia 
30 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna 

Nazwa w języku angielskim:  Middle-year psychological and pedagogical practice 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna  

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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:  Mgr Barbara Sacharczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Barbara Sacharczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem praktyki jest kształtowanie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych studentów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna specyfikę przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, w której 

jest odbywana praktyka, w szczególności: zadania opiekuńczo-

wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań pracowników, 

uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj prowadzonej 

dokumentacji i program realizacji doradztwa zawodowego 

uwzględniający treści wynikające z przepisów dotyczących doradztwa 

zawodowego 

K_W11 

W_02 
zna zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i 

uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi 
K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
zaobserwować funkcjonowanie dziecka, ucznia i nauczyciela w życiu 

przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty 
K_U02 

U_02 
dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych 

sytuacji i zdarzeń pedagogicznych 
K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 
jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 

zawodowych i nauczycielami w celu poszerzenia swojej wiedzy 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie ze specyfiką placówki wychowawczej. Poznanie: zadań opiekuńczo- wychowawczych, 

sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz 

prowadzonej dokumentacji. Obserwowanie funkcjonowania ucznia i nauczyciela w życiu placówki. 

Towarzyszenie w prowadzonych przez nauczycieli zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Analiza i 

interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych. Prowadzenie 

dokumentacji praktyki. 

Literatura podstawowa: 

1. Kaleta-Witusiak M., Kopik A., Walasek-Jarosz B., Techniki gromadzenia i analizy wiedzy o uczniu, 

Kielce 2013. 

2. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne, Kraków 2011. 

3. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008. 

4. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane problemy badawcze i rozwiązania praktyczne,  

Kraków 2011. 

Literatura dodatkowa: 

1. Cybulska D., Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych, „Obronność - Zeszyty 

Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2013, nr 2(6). 

2. Perry R, Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Warszawa 2000. 

3. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2014. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Obserwacja placówek i dzieci oraz działalność praktyczna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji: charakterystyki działań opiekuńczo-

wychowawczych w wybranej placówce; przeprowadzonych obserwacji działań nauczyciela – wychowawcy 

w wybranej placówce; przeprowadzonej obserwacji zachowań dziecka w wybranej placówce; opisu 

prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych (scenariusze zajęć); sprawozdania z przebiegu praktyki 

wraz z interpretacją zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną obejmuje stopień realizacji zadań praktyki, określony punktacją od 0 do 2 punktów za 

każde zadanie. Punktacja i kryteria oceny: 18-17 pkt. – ocena bardzo dobra; 16-15 pkt. – ocena dobra 

plus; 14-13 pkt. – ocena dobra; 12-11 pkt. – ocena dostateczna plus; 10 pkt. – ocena dostateczna; 9 pkt. i 

poniżej – ocena niedostateczna.  



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 7 godzin 

Samodzielna praca związana z przygotowaniem 

do praktyki 
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

praktyki 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury  16 godzin 

Samodzielna praca związana z przygotowaniem 

do praktyki 
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

praktyki 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika specjalna 

Nazwa w języku angielskim:  Special pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 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:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów 

elementarnych podstaw teoretycznych oraz orientacji 

praktycznych w zakresie organizacji, metod pracy 

oraz wybranych technik pedagoga specjalnego, 

odbioru i uwzględnienia w postępowaniu określonych 

zmiennych warunkowych podejmowaną działalność 

terapeutyczną w postępowaniu opiekuńczym i 

terapeutyczno-pedagogicznym, kształcącym oraz 

estetyczno-wychowawczym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma elementarną uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 

pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
K_W03 

W_02 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, 

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności 

pedagogicznej 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, a także motywów ludzkich zachowań i 

wzorów ludzkich zachowań 

K_U02 



U_02 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i 

podejmowaniem działań profesjonalnych 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami 

etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla 

każdego człowieka 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

Treści modułu kształcenia: 

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

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

pedagogiki specjalnej; klasyfikacja niepełnosprawności. Systematyka w pedagogice specjalnej – 

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

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

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

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

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

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

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

Interpretacja zasad w ujęciu wszystkich kwalifikowanych rodzajów niepełnosprawności oraz specjalnych 

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

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

pedagogiki specjalnej w kontekście rozwoju współczesnych nauk uwzględniających proces lecznictwa, 

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

sprawowania opieki i edukacji włączającej – Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej – 

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

organizacyjne. Dziecko z autyzmem. 

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

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

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

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

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

osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. 



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

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

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

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

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

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

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

potrzebami edukacyjnymi?, MEN, Warszawa 2010. 

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

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

2014. 

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

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

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

2014. 

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

poszukiwań w pedagogice specjalnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009. 

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

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

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

pedagogiki specjalnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

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

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

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

panele. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej. Podstawą zaliczenia wykładów są następujące warunki: co najwyżej 

dwie nieusprawiedliwione nieobecności i czynny udział studenta w wykładach. Podstawą zaliczenia 

ćwiczeń są następujące warunki: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności, czynny udział 

studenta w ćwiczeniach oraz uzyskanie łącznie za wszystkie przewidziane do realizacji zadania na 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

zaangażowanie w projektowaniu planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych skierowanych na 

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

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

wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych; utożsamia 

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

rozwagą dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu planowaniu i realizowaniu działań 

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

wiedzy na temat Pedagogiki specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych wymaganej wiedzy i 

umiejętności, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania 

podejmowanych działań praktycznych; Utożsamia się z wartościami celami i zadaniami realizowanymi w 

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

i realizowaniu działań pedagogicznych skierowanych na osoby z niepełnosprawnością. Ocena 4,5 – ma 

81% uporządkowanej wiedzy na temat Pedagogiki specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych 

wymaganej wiedzy i umiejętności, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań praktycznych; utożsamia się z wartościami celami i zadaniami 

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

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

5 – ma więcej niż 90% uporządkowanej wiedzy na temat Pedagogiki specjalnej  oraz innych procesów 

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

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

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

zaangażowaniem w projektowaniu planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych 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 10 godzin 

Konsultacje 22,5 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
32,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 10 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń  
40 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu  
40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

Nazwa w języku angielskim:  Basic of preschool and early school pedagogy  

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:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

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 

usystematyzowaną wiedzą, umiejętności oraz 

kompetencje społeczne dotyczące wychowania i 

kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych i 

szkolnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych, a także miejsce pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej w systemie nauki oraz jej przedmiotowe 

i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi 

K_W02 

W_02 
zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
K_W09 

W_03 

zna i rozumie typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji, cele i zasady 

współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi oraz modele, 

funkcje, szanse i zagrożenia współpracy; sposoby radzenia sobie z 

problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z 

rodziną i otoczeniem dziecka, specyfikę pracy z dziećmi z 

doświadczeniem migracyjnym, a także sposoby budowania swojego 

autorytetu w relacjach zawodowych i we współpracy z zespołem 

nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania i kształcenia 

K_W11 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym wybrane modele i 

koncepcje pedagogiczne, oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, 

w celu dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także 

motywów i wzorów ludzkiego zachowania 

K_U01 

U_02 

potrafi rozpoznawać i identyfikować style wychowania w praktyce 

edukacyjnej, wskazywać ich wartościowe cechy i zagrożenia dla 

podmiotowości dziecka 

K_U02 

U_03 
potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w przedszkolu oraz tworzyć 

właściwy klimat w grupie 
K_U10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej oraz wykazywania umiejętności uczenia się i 

doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego 

K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów Podstawy pedagogiki i Podstawy psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiki – jej cele, zadania i funkcje. 

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

Jordana, Koncepcja Ellen Key, Koncepcja Róży i Karoliny Agazzi, koncepcja Owidiusza Decroly’ego, 

wychowanie dziecka w koncepcji Janusza Korczaka, koncepcja wychowania harcerskiego Aleksandra 

Kamińskiego, Metoda Reggio Emilia. Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w zreformowanym systemie edukacji 

narodowej. Placówki wczesnej edukacji w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Założenia i organizacja 

placówek przedszkolnych. Uwarunkowania prawne funkcjonowania placówek. Sylwetka rozwojowa dziecka 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stymulowanie rozwoju dzieci, metody stymulowania rozwoju 

dziecka (Metoda Integracji Sensorycznej. metoda Hanny Tymichowej. Program Marianne Frostig. Edukacja 

przez ruch Doroty Dziamskiej). Struktura grupy wiekowej. Organizacja dnia pobytu i zajęć dzieci w 

przedszkolu i w szkole. Funkcjonowanie dziecka w grupie/klasie. Podstawowe formy działalności dziecka w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rola osób dorosłych w aktywności dziecka. Specyfika roli 

nauczyciela w edukacji wczesnej, autorytet nauczyciela. Doskonalenie nauczycieli. Współpraca 

nauczyciela z rodzicami dzieci, pracownikami oraz ze środowiskiem. 

Literatura podstawowa: 

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

Wyd. Erica 



2. Klim-Klimaszewska A. (2005), Pedagogika przedszkolna, Warszawa: Wyd. PIW 

3. Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A. (2016), Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Wybrane 

aspekty, Kraków: WAM 

4. Bałachowicz J. (2009), Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Miedzy 

uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa: Comandor 

5. Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.) (2009), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, 

problemy, rozwiązania, Warszawa 

6. Leżańska W. (red.) (2009), Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych, Łódź 

7. Karbowniczek J. (2008), Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu 

oświaty, Częstochowa: Akademia im. J. Długosza 

Literatura dodatkowa: 

1. Kwieciński Z., Śliwerski B. (2003), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, Warszawa: PWN  

2. Łobocki M. (1999), ABC wychowania, Lublin: UMCS 

3. Okoń W. (1997), Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP  

4. Pilch T. (red.) (2003-2008), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I-VII, Warszawa: Żak 

5. Pomykało W. (red.) (1997), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa: Fundacja Innowacja 

6. Programy wychowania przedszkolnego 

7. Sowa J., Niedzielski Z. (2003), Metoda pracy harcerskiej w zarysie, Rzeszów: FOSZE 

8. Szymański M.S. (1992), Niemiecka pedagogika reformy 1830-1933, Warszawa: WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

zrozumienia danego zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, umiejętności analizy i syntezy 

poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów związanych z pedagogiką przedszkolną: bardzo 

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

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

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

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

przygotowania i odpowiedzi na pytania. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 



Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 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 zajęć 34 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 20 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 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:  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 

 


