
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy i drugi 

Semestr:  Drugi, trzeci i czwarty 

Liczba punktów ECTS:  20 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni, 

dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni,  

dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów podstawowych zasad 

pracy naukowej w tym zasad przygotowania i 

redagowania pracy dyplomowej. Omawianie literatury 

dotyczącej problematyki określonej w tematach prac. 

Wybór problemów badawczych – tematów prac. 

Nabywanie kompetencji i orientacji w zakresie metod, 

technik i narzędzi badawczych, umiejętności 

formułowania problemów i hipotez. Wdrażanie do 

samodzielnej, twórczej pracy w oparciu o warsztat 

metodologiczny. Konstruowanie aparatu przypisów i 

bibliografii. Monitorowanie realizacji badań i pisania 

prac. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi wykonywać zadania stawiane przed pedagogiem specjalnym przy 

wykorzystaniu właściwego źródła wiedzy i informacji dotyczących 

określonego problemu będącego przedmiotem działań 

K_U05 

S_U02 
potrafi komunikować się z użyciem terminologii typowej dla pedagogiki 

specjalnej 
K_U09 

S_U03 
potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować 

o nich 
K_U11 



S_U04 

potrafi inicjować, organizować i prowadzić działania wychowawcze, 

terapeutyczne, profilaktyczne i pomocowe w obszarze pedagogiki 

specjalnej 

K_U18 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

postawa wobec wybieranych narzędzi badawczych; stosowania wybranych orientacji badawczych w 

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

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

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

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

terenowych badań empirycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

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

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

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

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

Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów prac. 

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

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

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

Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich przyjęciem. 

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

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

przeprowadzonych analiz empirycznych. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części 

pracy. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy. 

Literatura podstawowa: 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

metodologiczne 

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



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

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

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

Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

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

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

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

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

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

2007/8 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

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

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

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

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

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

seminaryjnej związane z problematyką seminarium dyplomowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

pracy i planu badań. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 105 godzin 

Konsultacje 145 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
100 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

Studia niestacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 63 godziny 

Konsultacje 87 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
200 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Trening rozwoju osobistego 

Nazwa w języku angielskim:  Personal development training 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Piotr Karaś 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest stymulowanie wszechstronnego 

rozwój umiejętności własnych potencjałów, 

budowanie postawy otwartej i stymulacja własnego 

rozwoju. Studenci będą mieli szansę na podjęcie 

analizy indywidualnych potencjałów rozwojowych 

oraz prezentacje tychże w postaci wypracowanego 

projektu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

potrafi dokonywać właściwego wyboru źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz 

twórczej interpretacji i prezentacji informacji istotnych z punktu widzenia 

pracy socjoterapeutycznej 

K_U02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobów 

ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Rozwój własnych potencjałów, budowa 

otwartości i zaufania. Rozwój twórczej aktywności człowieka. Budowanie celów prorozwojowych. Analiza 

indywidualnych potencjałów rozwojowych. Emocjonalne aspekty procesu porozumiewania się. Intymność i 

dystans w relacjach. Budowanie zaufania: podstawowe wartości i techniki. Czynniku zmniejszające 



skuteczność interpersonalną. Identyfikacja doświadczenia zmiany. Strategie zmiany zachowania. 

Autodiagnoza stylu rozwiazywania konfliktów. Wywieranie wpływu i metody psychomanipulacji. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

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

Wyd. REBIS, Poznań 2014 

2. Gaik B., Metody pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, w Rodzina w potrzebie – kierunki wychodzenia z 

kryzysu, Wyd. UW, WSNS, Fundacja Orlen, Warszawa 2013, s. 55-67 

Literatura dodatkowa: 

1. Rogers J., Coaching, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2015 

2. Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. Teoria, Wyd. ENETEIA, Warszawa 2005 

3. Bennewicz M. Coaching i mentoring w praktyce, Wyd. G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2011 

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

Jankowska H., MUZA SA, Warszawa 2008 

5. Witkowski T., Psychomanipulacje, Biblioteka moderatora, Taszów 2006 

6. Gaik B., Prawda, nauka, człowiek – ponowoczesna perspektywa, Siedlce 2016. 

7. Bernes B.K., Wywieranie wpływu. Praktyczny przewodnik, Wyd. GWP, Gdańsk 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia warsztatowe, rozmowy 

panelowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie przedmiotu na podstawie przygotowanego projektu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny projektu przygotowanego na potrzeby zajęć oraz ocen 

cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 

Udział w konsultacjach 13 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
39 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seksualność człowieka 

Nazwa w języku angielskim:  Human sexuality 

Język wykładowy:  Polski 

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

Socjoterapia) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Knopp 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Knopp 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawową 

problematyką dotyczącą seksualności człowieka w 

różnych okresach życia oraz głównymi pojęciami, 

celami i zadaniami seksuologii. Dostarczenie wiedzy 

o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym oraz 

czynnikach je warunkujących, a także  głównych 

trudnościach i zaburzeniach w obszarze 

seksualności.  Zapoznanie studentów z problematyką 

przestępczości seksualnej oraz pomocy ofiarom. 

Kształtowanie u uczestników postaw szacunku i 

tolerancji wobec seksualności człowieka oraz 

umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu 

seksuologii w celu diagnozowania i projektowania 

działań profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych 

oraz wspierających rozwój.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W04 

zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania podejmowanych działań 

socjoterapeutycznych i pomocowych wobec człowieka zagrożonego 

wykluczeniem społecznym, w tym ochrony jego praw i wolności 

K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi wykonywać zadania stawiane przed pedagogiem specjalnym przy 

wykorzystaniu właściwego źródła wiedzy i informacji dotyczących 

określonego problemu będącego przedmiotem działań; 

K_U05 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii oraz pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Seksuologia jako nauka oraz historia seksuologii. Biologiczne, psychologiczne i społeczne podstawy 

seksualności człowieka. Rozwój psychoseksualny człowieka cz. 1. – seksualność w fazach życia. Rozwój 

psychoseksualny człowieka cz. 2 - uwarunkowania psychospołeczne oraz zaburzenia. Tożsamość 

seksualna oraz orientacja seksualna. Zaburzenia identyfikacji płciowej. Zdrowie, norma i patologia 

seksualna. Podstawy seksuologii klinicznej. Problemy w życiu seksualnym na różnych etapach życia. 

Przestępczość na tle seksualnym – rodzaje przestępstw, geneza, charakterystyka sprawców i ofiar, 

następstwa dla ofiar. Wykorzystanie seksualne nieletnich cz. 1 - charakterystyka i etiologia zjawiska. 

Wykorzystanie seksualne nieletnich cz. 2 – symptomy wykorzystywania, skutki, diagnoza i pomoc ofiarom. 

Wyzwania współczesnej seksuologii – cyberseksualność, pornografia i prostytucja. Ryzykowne 

zachowania seksualne u młodzieży i sposoby przeciwdziałania im (zajęcia warsztatowe – konstruowanie 

programu oddziaływań profilaktycznych). Modele edukacji seksualnej oraz pomocy osobom z problemami 

seksualnymi. Podsumowanie zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Bancroft J., Seksualność człowieka, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011.  

2. Beisert M., Psychologia zaburzeń seksualnych, [w:] H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, tom 2, PWN, 

Warszawa 2007. 

3. Beisert M. (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 2004. 

4. Imieliński K. (red.), Zarys seksuologii i seksiatrii, PZWL, Warszawa 1986. 

5. Lew-Starowicz M., Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec-Plinta, V. (red.),  Seksuologia, PZWL, Warszawa 

2018. 

Literatura dodatkowa: 

1. Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Scholar, Warszawa 2008. 

2. Beisert M., Pedofilia. Geneza i mechanizmy zaburzenia. GWP, Sopot 2012. 

3. Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K., Edukacja seksualna w polskiej szkole, DIFIN, Warszawa, 2016. 

4. Imieliński K. (red.), Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa 1984. 

5. Izdebski Z., Obawy i trudności w życiu seksualnym, Rocznik Lubuski: Seksualność człowieka, obszary 

zainteresowań teoretyków i praktyków, 2006, 32(2), s. 95-111. 

6. Izdebski Z., Poradnictwo seksualne - ważny obszar pomocy, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo 

– kontynuacja dyskursu, PWN, Warszawa 2009. 

7. Izdebski Z., Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne, mężczyzn 

homoseksualnych i osób uzależnionych od narkotyków, Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra, 2000. 

8. Jaczewski A., Obuchowska I.: Rozwój erotyczny, WSiP, Warszawa 1991. 

9. Lemańczyk, R. Psychoprofilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży, Annales Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska, 2019, 32(3), s. 151-168. 

10. Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (red.),  Podstawy seksuologii, PZWL, Warszawa 2010. 



11. Pospiszyl, K. (2009). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 

12. Rutkowski, R., Sroka, W. Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw 

na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Seksuologia Polska, 2007. 

13. Sajkowska M. (red.), Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, Fundacja „Dzieci 

Niczyje”, Warszawa 2004. 

14. Szlendak T., Supermarketyzacja, religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, pokaz, problemowa, praktycznego działania, dyskusja panelowa, ćwiczenia praktyczne, 

burza mózgów, metody aktywizujące. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty sprawdzane będą na podstawie rozwiązania zadań problemowych – przygotowania pracy łączącej 

umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz testu pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Na ocenę końcową składają się: a) ocena z pracy pisemnej 

oraz prezentacji jej podstawowych założeń na forum grupy (waga: 1/3 oceny końcowej), b) cena z 

pisemnego kolokwium (test wiadomości; waga: 2/3 oceny końcowej), w którym sumę uzyskanych przez 

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 5,0 (bdb) – od 91% do 100% sumy punktów, 4,5 

(db+) – od 81% do 90% sumy punktów, 4,0 (db) – od 71% do 80% sumy punktów, 3,5 (dst+) – od 61% do 

70% sumy punktów, 3,0 (dst) – od 51% do 60% sumy punktów, 2,0 (ndst) – od 0% do 50% sumy punktów. 

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z obu w/w części. Jeśli zostanie on spełniony, ocena końcowa 

będzie liczona wg. algorytmu: (ocena z pracy pisemnej + 2 x ocena z kolokwium) : 3 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie zadań  15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Samodzielne studiowanie literatury 27 godzin 

Samodzielne przygotowanie zadań  25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 

Nazwa w języku angielskim:  Prevention and promotion of a healthy lifestyle 

Język wykładowy:  Polski 

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

Socjoterapia) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Barbara Sacharczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Barbara Sacharczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy na temat rozwoju człowieka w 

cyklu życia w aspekcie promocji zdrowia oraz wiedzy 

nt. edukacji zdrowotnej w różnych siedliskach, ich 

specyfice i procesach w nich zachodzących. 

Rozwijanie wiedzy dotyczącej wybierania i 

zastosowania właściwych dla profilaktyki sposobów 

postępowania oraz dobierania środków i metod 

oddziaływania w celu efektywnego wykonania 

pojawiających się zadań problemowych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W02 
podstawy teoretyczne wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu socjoterapii 
K_W02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, biomedycznych podstaw rozwoju 

człowieka. 

Treści modułu kształcenia: 

Promocja zdrowia – cele, obszary i podejścia. Profilaktyka problemów zdrowotnych w cyklu życia 

człowieka. Pojęcie zdrowego stylu życia. Umiejętności życiowe. Wybrane zagadnienia profilaktyki i 

promocji zdrowego stylu życia. Zasady przygotowania programów promocji zdrowia i programów 



profilaktycznych ich ewaluacja. Promocja i profilaktyka zdrowia a media. Realizowanie przez studentów 

zadań problemowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, PZWL, Warszawa 2007 

2. Duda M., Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016 

Literatura dodatkowa: 

1. Jacennik B., Koncepcje i metody marketingu społecznego a promocja zdrowia, „Promocja zdrowia. 

Nauki społeczne i medycyna”, nr19, 2000 

2. Cianciara D. Zarys współczesnej promocji zdrowia, PZWL, Warszawa, 2010 

3. Karski J. B. Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. Warszawa 2007 

4. Jówko E. Profilaktyka w zakresie otyłości uczniów jako aspekt kultury zdrowotnej w szkołach = 

Prevention of obesity students as an aspect of culture in schools / Ewa Jówko. // W: Edukacja 

inkluzyjna : teoria - system - metoda. Cz. 2 / red. nauk. Sławomir Sobczak, Beata Bocian-

Waszkiewicz, Aneta Niewęgłowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - 

Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015. - S. 9-24. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody aktywizujące 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na podstawie rozwiązania zadań (trzy zadania), z których za każde student 

może uzyskać od 0 do 10 punktów oraz testu pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie łącznie za wszystkie 

zadania oraz za test pisemny co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów 

przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0, 51-60% - 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, 

Powyżej 91% - 5,0. 

Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% – zaliczenie ustne obejmujące treści 

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 20 godzin 

Praca samodzielna nad przygotowaniem do 

ćwiczeń 
17 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 

Udział w konsultacjach 5 godzin 

Praca samodzielna nad przygotowaniem do 

ćwiczeń, studiowanie literatury 
25 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem konspektu zajęć i pomocy 

dydaktycznych 

27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Konstruowanie programu wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Constructing an early support program for child development 

Język wykładowy:  Polski 

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

wspomaganie rozwoju dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą 

dotyczącą zasad konstruowania programów 

wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji 

terapeutycznej, procesu diagnostycznego dziecka 

objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i 

wczesną interwencją pedagogiczną. Wyposażenie w 

umiejętności budowania programów, interpretacji 

diagnoz i wyznaczników programowych, 

konstruowania indywidualnych programów 

wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji 

terapeutycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej 
K_W02 

W_02 
zna programy terapeutyczne stosowane we wczesnym wspomaganiu 

rozwoju dziecka i wczesnej interwencji 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi analizować psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej 
K_U10 



U_02 
potrafi tworzyć i realizować programy terapeutyczne stosowane we 

wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i wczesnej interwencji 
K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest zdolny do autorefleksji nad rozwojem zawodowym K_K02 

K_02 
jest zdolny do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń 

pedagogicznych 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej, społecznej, biomedycznych podstaw rozwoju i 

wychowania, psychologii rozwojowej 

Treści modułu kształcenia: 

Diagnoza wielofunkcyjna planowanie terapii i tworzenie indywidualnego programu wspomagania. Zasady i 

procedury opracowywania indywidualnego programu wspomagania dziecka. Dokumentacja wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, konstrukcja indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. Wytyczne do planu usprawniania dziecka. Metody, Techniki, narzędzia, próby badawcze w 

opracowaniu kompleksowej oceny funkcjonowania dziecka. Pomoce do zajęć stymulujących we wczesnym 

wspomaganiu. Wspomaganie rodziców w procesie usprawniania i terapii dziecka z dysfunkcjami. 

Opracowanie zintegrowanego programu terapeutycznego z wieloprofilową oceną funkcjonalną. 

Przygotowanie wskazówek dla rodziców w formie poradnika. Samodzielne przygotowaniem pomocy 

Literatura podstawowa: 

1. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka: wybrane zagadnienia / pod red. 

Radosława Piotrowicza. - Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. - 

(Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie) 

2. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i 

Barbary Winczury. - Wyd. 4. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. 

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce/ Anna Elszkowska, Alicja Golon, 

Katarzyna Raabe, Felicyta Krawczyk, Dorota Majcher, Elżbieta Niklewska-Piotrowska, Radosław 

Piotrowicz, Jolanta Rafał-Łuniewska materiały ORE, Warszawa 2017. 

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce / redakcja Anna Bujnowska, Bożena 

Sidor-Piekarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Nauk 

Społecznych. Instytut Pedagogiki. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 

5. Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami: praca zbiorowa / pod red. 

Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. - Warszawa: Stowarzyszenie Dobra Wola OPP, 

2009. 

Literatura dodatkowa: 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku: w kręgu diagnozy i terapii 

/ pod redakcją Kornelii Czerwińskiej. - Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 

2015. 

2. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa 

Kaczan, Robert Śmigiel. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. 



3. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 3.  

- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym / Andrzej 

Twardowski. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. - (Psychologia i Pedagogika - 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 178) 

5. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska; opieka nauk. 

Ewa Pisula. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. 

6. Małe dziecko - dużo pomysłów: wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka / pod redakcją 

Radosława Piotrowicza, Małgorzaty Walkiewicz-Krutak - Warszawa: Wydawnictwo Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, 2016. - (Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie). 

7. Wczesna interwencja - wsparcie dziecka i rodziny: materiały z sympozjum naukowego / redakcja 

Barbara Ewa Abramowska, Krystyna Podhajska. - Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 2018. 

8. Owocna edukacja: wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i motoryki małej: zabawy 

i ćwiczenia / [aut. Wiesława Żaba-Żabińska]. - Kielce: MAC Edukacja Grupa Edukacyjna, 2011. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie pisemne – efekty z wiedzy, efekty z umiejętności i kompetencji będą weryfikowane na bieżąco 

podczas obserwacji studenta na zajęciach i rozwiązywaniu przez niego zadań problemowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kolokwium pisemne. Punkty % liczone są od stopnia opanowania efektu wiedzy. 

Sposób oceniania: 0-50% pkt. – ndst, 51-60% pkt. – dst, 61-70% pkt. – dst+, 71-80% pkt. – db, 81-90% 

pkt. – db+, 91-100% pkt. – bdb. Opracowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 

studium przypadku. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 

Udział w konsultacjach 22 godziny 



Praca samodzielna studenta 60 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) 

Nazwa w języku angielskim:  Alternative and Supportive Communication Methods (AAC) 

Język wykładowy:  Polski 

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

wspomaganie rozwoju dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

elementarną wiedzą dotyczącą alternatywnych 

metod komunikowania się, a także procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, a 

także ich prawidłowości i zakłóceń. Ponadto cel 

przedmiotu stanowi wyposażenie studentów w 

elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające 

na realizację celów związanych z projektowaniem i 

podejmowaniem działań profesjonalnych, 

szczególnie odnoszących się do alternatywnych 

metod komunikowania się. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U05 

umie właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w 

tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w procesie 

diagnozy niepełnosprawności. 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii, a także na temat zaburzeń mowy oraz komunikacji 

społecznej. 

Treści modułu kształcenia: 



Omówienie tematyki i wymagań przedmiotowych (efekty kształcenia i ich weryfikacja, literatura). 

Komunikacja a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Definicje i istota komunikacji wspomagającej i 

alternatywnej oraz ich funkcje i znaczenie w procesie terapii i edukacji osób mających trudności 

komunikacyjne. Klasyfikacja i przegląd systemów i metod komunikacji wspomagającej. Rozwój mowy 

dziecka i jej funkcje. Komunikacja na poziomie przedsymbolicznym. Komunikacja na poziomie symboli 

konkretnych. Komunikacja na poziomie symboli abstrakcyjnych. Kompetencja językowa i komunikacyjna. 

Użytkownicy wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC). Znaki przestrzenno-dotykowe, 

znaki manualne, znaki graficzne. Dobór systemu komunikacji dla konkretnego użytkownika – znaczenie 

diagnozy kompetencji komunikacyjnych i tworzenia profilu komunikacyjnego. Pomoce do porozumiewania 

się (rozwojowe i sytuacyjne, pomoce proste i elektroniczne, pomoce wysokiej technologii (technologie 

wspomagające). Sposoby wprowadzania i stosowania AAC (stała, czasowa metoda komunikacji, metoda 

specjalistycznej strategii uczenia się). Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka. 

Komunikacja tak/nie. Zaburzenia komunikacji dzieci z autyzmem. Prawidłowości i zakłócenia procesu 

komunikowania się osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi. Prawidłowości rozwojowe w 

zakresie mowy i komunikacji. Diagnoza najczęściej występujących w mpd zaburzeń mowy (dyzartia, 

dyslalia, oligofazja). Rodzaje oraz przyczyny powodujące problemy w komunikacji werbalnej u dzieci i 

dorosłych. Wpływ niepełnosprawności na poszczególne etapy rozwoju językowego dziecka. Sposoby nauki 

czytania i pisania uczniów mających trudności komunikacyjne. Charakterystyka mowy u osób z mózgowym 

porażeniem dziecięcym w aspekcie ich klasyfikacji objawowej. Planowanie edukacji uczniów mających 

trudności komunikacyjne. Zasady planowania pracy z osobami, wymagającymi alternatywnych metod 

komunikacyjnych. Podsumowanie zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Błeszyński J.J. (red. nauk.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006. 

2. Martinsen H. M., Tetzchner von S., Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod 

porozumiewania się, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 2002. 

3. Grycman M., Smyczek A., (red.) Wiem czego chcę! Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów 

AAC, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004. 

4. Janiszewska-Nieścioruk Z., Mróz A., Gembara U., (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019. 

5. Błeszyński J.J. (red. nauk.), Komunikacja, mowa, język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. 

Literatura dodatkowa: 

1. Notbohm E., Dziesięć rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem, Wyd. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.  

2. Klim-Klimaszewska A., Pavlenko E., Pionova R.,( red. nauk.), Komunikacja w edukacji. T. 2, 

Kompetencje komunikacyjne dzieci i młodzieży, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2015. 

3. Baczała D.,Błeszyński J. J., (red. nauk.), Komunikacja w logopedii : terapia, wspomaganie, 

wsparcie - trzy drogi, jeden cel , Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń  2014. 

4. Gajdzica Z., Rottermund J., Klinik A., (red. nauk.), Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w 

przestrzeni szkoły, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.  

5. Wyczesany J., ( red. nauk.), Dydaktyka specjalna - wybrane zagadnienia, Harmonia Universalis, 

Gdańsk  2014. 

6. Rakowska A., Język, komunikacja, niepełnosprawność - wybrane zagadnienia, Wyd. Naukowe AP, 

Kraków 2003.  

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

terapia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013. 



8. Markiewicz K., Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2004. 

9. Błeszyński J. J. i Baczała D., (red. nauk.), Społeczeństwo włączające a komunikacja, Wyd. 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017. 

10. Grycman M., Kaniecka K., Szczawiński P., PCS – broszura, Warszawa 2002. 

11. Minczakiewicz E.M., (red.), Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Kraków 2001. 

12. Warrick A., Porozumiewanie się bez słów: komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie,  

13. Kotowicz J., Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych: komunikacja i procesy poznawcze,  

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Metody: słowne, oglądowe, prezentacje komputerowe. 

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 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach 7,5 godziny 

Samodzielna praca 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 



Udział w konsultacjach 19,5 godziny 

Samodzielna praca 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Terapia pedagogiczna 

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogical therapy 

Język wykładowy:  Polski 

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

wspomaganie rozwoju dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy i 

umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, 

obejmującą terminologię, teorię i metodykę; rodzaje 

terapii pedagogicznej i zasady jej zastosowania a 

także doskonalenie umiejętności samodzielnej 

dbałości o warsztat pracy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U09 potrafi samodzielnie doskonalić warsztat pracy K_U08 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju człowieka a także inkluzji społecznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie treści, efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji oraz 

literatury przedmiotu. Teoretyczne podstawy oddziaływań terapeutycznych. Organizacja procesu 

terapeutycznego. Cele ogólne i szczegółowe programu terapii pedagogicznej. Zasady pracy 

terapeutycznej. Program pracy terapeutycznej. Ewaluacja programu. Kontrakt terapeutyczny z rodzicami. 

Założone osiągnięcia uczniów i ich ocena. Realizowanie przykładowych scenariuszy zajęć terapii 

pedagogicznej, ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, ze specyficznymi 

trudnościami w nauce czytania i pisania oraz matematyki, z zaburzeniami rozwojowymi (analiza i synteza 



wzrokowa, słuchowa), z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. Zakończenie zajęć. 

Podsumowanie i wnioski. 

Literatura podstawowa: 

1. Palak Z., Wójcik M., (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi: nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016 

2. Skałbania B, Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna w zarysie: teoria, praktyka, refleksje, 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2015  

3. Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia pedagogiczna: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne; 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 

Literatura dodatkowa: 

1. Wosik-Kawali D., Zubrzyckiej-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 

nauczyciela, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013  

2. Zacharuk T., Marciniak-Paprocka K., Ewaluacja edukacji włączającej w Polsce [W:] Inkluzja 

społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu: praca zbiorowa / pod red. nauk. Lesława 

Pytki, Tamary Zacharuk, Ewy Jówko. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego, 2014. - S. 427-440. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: aktywne, problemowe. 

Formy: praca grupowa, zbiorowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt z umiejętności będzie weryfikowany za pomocą rozwiązywania zadań problemowych podczas zajęć 

ćwiczeniowych a także na podstawie przygotowanego i zrealizowanego scenariusza zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych wraz z samodzielnie przygotowanymi pomocami dydaktycznymi. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych zadań weryfikujących efekty kształcenia. Podstawą uzyskania zaliczenia 

przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez 

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - ocena 2,0, 51-60% - ocena 3,0, 61-70% - 

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

Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% – zaliczenie ustne obejmujące treści 

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w realizacji zajęć w grupie docelowej 2 godziny 



Udział w konsultacjach w zakresie przygotowania 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
3 godziny 

Udział w konsultacjach do ćwiczeń 3 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy 

dydaktycznych 
5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 7 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 

Udział w realizacji zajęć w grupie docelowej 2 godziny 

Udział w konsultacjach w zakresie przygotowania 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
3 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 17 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy 

dydaktycznych 
5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 


