
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika ogólna 

Nazwa w języku angielskim:  General pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z 

zakresu pedagogiki, ukazanie różnorodności i 

zarazem jedności poszukiwań teoretycznych i 

metodologicznych przez łączenie tradycyjnego 

podejścia ze współczesnymi krytycznymi 

tendencjami oraz orientacjami w obszarze nauk o 

wychowaniu. Refleksyjne i krytyczne wzbogacanie i 

tworzenie indywidualnego stylu pedagogicznego 

studentów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w 

systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk 

K_W02 

W_02 
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i 

specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem 

uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 

rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U01 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne 

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny 

naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Konstruktywna, uporządkowana wiedza o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i 

procesach w nich zachodzących. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika – jej miejsce w obszarze idei (ideały, normy, powinności) oraz praktyk społecznych. Znaczenie 

teorii pedagogicznej w działaniu, związki teorii i praktyki w organizowaniu warunków rozwoju człowieka i 

zmiany społecznej. Nauki współpracujące z pedagogiką – aspekty: teoretyczny, metodologiczny i 

aksjologiczny. Pedagogika w perspektywie szeroko pojętej wiedzy (głównie naukowej). Specyfika myślenia 

i działania pedagogicznego. Edukacja, jako narządzie pedagogiki. Wieloznaczna tożsamość współczesnej 

pedagogiki na przykładzie filozofii dekadera edukacyjnego Z. Kwiecińskiego. Aksjologia w pedagogice i jej 

znaczenie. Introcepcja wartości, jako zadanie wychowania. 

Literatura podstawowa: 

1. Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wyd. WAM. Kraków 2005. 

2. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. 

Interdyscyplinarne ujęcie, T. 1-4. GWP, Gdańsk 2007. 

3. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, WAiP Warszawa 2008. 

4. Kwieciński Z. Śliwerski B., (red.) Pedagogika, T.1. i T. 2. WN PWN, Warszawa 2003. 

5. Lenzen D (red.), Podstawowe pojęcia pedagogiczne, Berlin-Szczecin, 2003. 

Literatura dodatkowa: 

1. Adamski F. (red.), Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, Kraków WAM, 1993. 

2. Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Kielce, 2003. 

3. Ciechaniewicz W., (red.), Pedagogika, PZWL, Warszawa 2000. 

4. Dymek-Balcerek K. (red.n.), Podstawy pedagogiki, Radom 1999. 

5. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk, 2003. 

6. Kostkiewicz J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola, 1997. 

7. Kukołowicz T., Nowak M., (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997. 

8. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001. 

9. Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003. 

10. Kwieciński Z. (red.), Nieobecne dyskursy. T.1-6. Wyd. UMK, Toruń 1991-2000. 

11. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, RW KUL, 2001. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Dyskusja dydaktyczna (związana z problematyką omawianą na ćwiczeniach, burza mózgów, panelowa), 

tezy poparte przykładami praktycznymi (studium doświadczeń praktycznych popartych badaniami 

naukowymi na podstawie literatury przedmiotu). 



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą podczas egzaminu pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin w formie pisemnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury  35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodologia badań społecznych  

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of social reserch  

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy w zakresie: terminów odnoszących 

się do badań naukowych (metodologia badań, 

metodyka i metoda), posługiwania się określonymi 

kryteriami przy formułowaniu problemów 

badawczych, znajomości procedury badań oraz 

metod, technik i narzędzi badawczych; 

przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy 

metodologicznej w teorii i praktyce pedagogicznej 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, 

orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach 

społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść 

metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności 

prowadzenia badań w pedagogice) 

K_W04 

W_02 
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki 

zawodowej 
K_W16 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w 

metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, 

dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; 

opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, 

K_U06 



wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny 

pedagogiki 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i 

formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i 

cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

K_K05 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o 

problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje 

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody. Posiada elementarne 

umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań pedagogicznych; potrafi 

sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych (ITC) oraz wskazywać kierunki dalszych badań. 

Treści modułu kształcenia: 

Różnice w interpretowaniu badań naukowych i wiedzy naukowej przez klasyczny empiryzm, racjonalizm 

metodologiczny (kantyzm), pozytywizm, neokantyzm, neopozytywizm (empiryzm logiczny), racjonalizm 

krytyczny (falsyfikacjonizm), paradygmatyczną wizję nauki T. Kuhna. Podstawowe strategie badawcze. 

Charakterystyka etapów i faz badań naukowych (Etap planowania i przygotowania badań. Etap 

pozyskiwania i gromadzenia danych. Etap opracowania, analizy i interpretacji zgromadzonego materiału 

badawczego. Etap sporządzania sprawozdania z badań). Struktura i zawartość koncepcji badań 

empirycznych na przykładzie koncepcji pracy magisterskiej. Wybrane klasyfikacje problemów badawczych 

– reprezentatywne dla badań pedagogicznych rodzaje problemów badawczych. Hipotezy robocze jako 

próbne odpowiedzi na problemy badawcze. Operacjonalizacja problemów i hipotez – specyfikacja i 

wskaźnikowanie zmiennych. Dobór metod i technik badawczych. Zasady konstruowania narzędzi 

badawczych. Dobór próby i terenu badań. Opracowanie, analiza i interpretacja zgromadzonego materiału 

badawczego - wyprowadzanie wniosków i orzekanie o ich prawomocności. Typowy układ i zawartość 

sprawozdania z badań: strona, tytułowa, spis treści, wstęp, rozdział teoretyczny, rozdział metodologiczny, 

rozdziały merytoryczne, wnioski końcowe, bibliografia, załączniki. Pomiar oraz skale pomiarowe. 

Liczebności i częstości. Punktowe i przedziałowe szeregi rozdzielcze. Liczebności skumulowane. Mierniki 

tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, mediana, modalna. Miary rozproszenia: wariancja, odchylenie 

standardowe. Statystyka indukcyjna - testy statystyczne. Błąd I rodzaju i poziom istotności. Zastosowanie 

testów bazujących na statystykach U oraz t Studenta. Zastosowanie testu χ 2 i współczynnika V Cramera. 

Określanie minimalnej liczebności próby reprezentacyjnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 

2. Krüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk 2005 

3. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000 

4. Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, URz, Rzeszów 2003 

5. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, 

Warszawa 2001 

6. Sobiecki J., Elementy statystyki dla pedagogów, AP, Siedlce 2001 



7. Sobiecki J., Proces ilościowych badań pedagogicznych, Cz. I: Planowanie i przygotowanie badań, AP, 

Siedlce 2009 

Literatura dodatkowa: 

1. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1978 

2. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997 

3. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, WSiP, Warszawa 2000 

4. Pilkiewicz M.  artykuły zamieszczone w czasopiśmie „Psychologia wychowawcza” 1962, nr 5, 1963 nr 

6, 1965 nr 8, 1969 nr 12  

5. Podstawy metodologii badań w pedagogice, [red.] Palka S., GWP, Gdańsk 2010 

6. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Akadem. i Profesjonalne, Warszawa 2008 

7. Sobiecki J., Proces ilościowych badań pedagogicznych, Cz. II: Badania eksperymentalne, UPH, 

Siedlce 2011 

8. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999 

9. Zaczyński W. P., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacja przez studentów poszczególnych zagadnień (wspomagana opracowanymi przez nich 

materiałami multimedialnymi) wraz z dyskusją nad nimi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty KW_04, K_W16, KU_06 I K_K05 sprawdzane będą na podstawie: rozwiązania zad. 1 – 

zastosowanie testu istotności t-Studenta w statystycznej analizie danych empirycznych z badań wraz ze 

sformułowaniem stosownych wniosków. Za jego rozwiązanie student może uzyskać do 10 punktów; 

rozwiązania zad. 2 – zastosowanie testu istotności χ2 i współczynnika korelacji V-Cramera w analizie 

danych empirycznych z badań wraz ze sformułowaniem stosownych wniosków. Za jego rozwiązanie 

student może uzyskać do 10 punktów; testu pisemnego realizowanego na przedostatnich ćwiczeniach, 

którym student może uzyskać do 20 punktów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie w 

semestrze łącznie co najmniej 21 punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 0-20 pkt. – ocena 2,0; 21-24 pkt. – ocena 3,0; 25-28 pkt. – ocena 3,5; 29-32pkt. – 

ocena 4,0; 33-46 pkt. – ocena 4,5; 47-40 pkt. – ocena 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali 

łącznie co najmniej 21 punktów: zaliczenie ustne obejmujące swoim zakresem zagadnienia omawiane na 

ćwiczeniach. Student losuje a następnie omawia 2 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień 

oceniane przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Ocenę końcową stanowi średnia tych dwóch 

ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury  35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne problemy psychologii 

Nazwa w języku angielskim:  Contemporary problems of psychology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Knop 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Knop 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta 

wiedzy z zakresu podstaw psychologii. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

K_W05 

W_02 
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych 
K_W02 

W_03 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i 

wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, 

harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U05 

U_02 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

K_U03 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża 

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Przedmiot badań psychologicznych i podstawowe metody stosowane w psychologii. Metody badawcze w 

psychologii. Procesy poznawcze. Uczenie się i analiza zachowania. Emocje i motywacja w procesach 

regulacji zachowania. Teorie i struktura osobowości. Psychologia różnic indywidualnych - różnice w 

zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego. Psychologia life span. Zaburzenia psychiczne. 

Poznanie i relacje społeczne. Podstawowe problemy i metody psychologii wychowawczej. 

Literatura podstawowa: 

1. Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN 

2. Strealu J. red. (2002): Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk. GWP 

Literatura dodatkowa: 

1. Brzezińska A. (2010). Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Scholar 

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

3. Kowalik S., (red.), (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa. PWN 

4. Hock R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk. GWP 

5. McBurney D.H. (2002). Myśleć jak psycholog. GWP 

6. • Wojciszke B. (2013). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie pisemne. Student powinien przyswoić wszystkie pojęcia w podstawowym zakresie programu. 

Kryteria oceny: Ocena dostateczna – student operuje wszystkimi pojęciami na zasadzie odtwarzania. 

Ocena dst. plus – student operuje wszystkim pojęciami z jednoczesną ich egzemplifikacją z literatury lub 

własnym doświadczeniem. Ocena dobra – student dokonuje analizy i syntezy z zastosowaniem pojęć w 

odniesieniu do sytuacji praktycznych o charakterze typowym. Ocena dobra plus - student dość sprawnie 

dokonuje analiz i syntez z zastosowaniem pojęć w odniesieniu do sytuacji praktycznych o charakterze 

nietypowym. Ocena bardzo dobra – student swobodnie dokonuje analiz i syntez z zastosowaniem pojęć w 



odniesieniu do sytuacji praktycznych o charakterze nietypowym oraz projektuje własne rozwiązania 

(twórczość). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury  35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 

35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia edukacji 

Nazwa w języku angielskim:  Psychology education  

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Witowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Witowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Opanowanie wiedzy z zakresu psychologii 

wychowania niezbędnej do rozumienia zachowań 

nauczycieli i uczniów. Wyposażenia w wiedzę i 

umiejętności z zakresu psychologii wychowania 

niezbędne do wykorzystania w praktyce 

pedagogicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

K_W06 

W_02 
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych 
K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 
K_K02 



podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 

zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przedmiot i zadania psychologii edukacji. Rozwój człowieka. Zagadnienia psychologii społecznej 

– wpływ społeczny i procesy grupowe. Psychologia uczenia się i nauczania. Edukacja a różnice 

indywidualne. Osobowość i procesy poznawcze. Coaching i mentoring jako metody wsparcia w procesie 

edukacji. 

Ćwiczenia: Umiejętności psychologiczne pedagoga. Komunikacja. Radzenie sobie z emocjami. Stres, 

wypalenie zawodowe. Sytuacje trudne. Przemoc w szkole, agresja, zaburzenia psychiczne. Dysleksja i 

inne dysfunkcje. Bezradność intelektualna. 

Literatura podstawowa: 

1. Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa: PWN. 

2. Borecka-Biernat, D. (2014). Agresja : dlaczego dzieci ranią i jak możemy temu przeciwdziałać? 

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 1, 283-305. 

3. Bedyńska, S., Rycielski, P. (2016). Zagrożenie stereotypem, bezradność intelektualna a oceny szkolne 

dziewcząt z matematyki. Edukacja, 1, 102-113. 

4. Strelau J., Doliński D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki.T.1-2. Gdańsk: GWP. 

Literatura dodatkowa: 

1. P.K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003. 

2. I. Kant, O pedagogice, Łódź 1999. 

3. . M.H. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997. 

4. B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1-4, Gdańsk 2006. 

5. W.W. Szczęsny, Poglądy pedagogiczne I.Kanta, Warszawa 2000. 

6. M.V. Covington, K.M.Teel, Motywacja do nauki, Gdańsk 2004. 

7. R.M. Nakamura, Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina, Warszawa 2011. 

8. L. Kupaj, W. Krysa, Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał w szkole, Warszawa 

2014. 

9. M.J. Dyrda, Pedagogika społeczna. Wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego, Siedlce 2013. 

10. P. Dix, Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą, Warszawa 2013. 

11. D.C. Phillips, J.F.Soltis, Postawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk 2003. 

12. M. Silberman, Uczymy się uczyć, Gdańsk 2005. 

13. Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1-2, Warszawa 1988. 

14. Z. Włodarski, A. Hankała, Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka, Kraków 2004. 

15. P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999. 

16. A. Gałdowa (red.), Klasyczne i współczesne teorie osobowości, Kraków 1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone z zastosowaniem prezentacji materiałów poglądowych, tabel i wykresów. 

Podstawowe tezy ilustrowane przykładami praktycznymi. Wykorzystywanie przykładów twórczych 

zachowań. Ćwiczenia – dyskusje, referaty opracowane przez studentów oraz zadania w grupach. 



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, która obejmuje pytania sprawdzające wiedzę oraz umiejętność 

zastosowania zasad i metod twórczego zachowania się. Podstawą zaliczenia jest obecność na wykładach i 

ćwiczeniach, praca własna studentów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Wykład. Test wiadomości (30 pytań). Ocena bardzo dobra – 25 poprawnych 

odpowiedzi. Ocena dobra – 20 poprawnych odpowiedzi. Ocena dostateczna – 15 poprawnych odpowiedzi. 

Ćwiczenia. Prezentacja: stworzenie scenariusza zajęć i przeprowadzenie fragmentu zajęć z 

wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach.  

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury  35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Nurty i systemy pedagogiczne 

Nazwa w języku angielskim:  Currents and education systems 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie nurtów pedagogiki oraz zrozumienie 

podstawowych kategorii używanych w ramach 

systemów pedagogicznych. Analiza koncepcji 

pedagogicznych, rekonstruowanie teoretycznych 

paradygmatów współczesnych systemów i nurtów 

pedagogiki. Zrozumienie podstawowych możliwości i 

ograniczeń współczesnej pedagogiki. Rozwiązanie 

złożonych problemów pedagogicznych, 

przewidywanie skutków przyjętych systemów 

pedagogiki, planowanie działań w określonych 

obszarach wychowania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach 

rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich 

historyczne i kulturowe uwarunkowania 

K_W03 

W_02 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i 

wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, 

harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań praktycznych 
K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu teorii i historii wychowania, pedagogiki ogólnej. Umiejętność analitycznego 

studiowania tekstów oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Spory o status pedagogiki. Ideologia a pedagogika. Światopogląd a pedagogika. Współczesne systemy 

pedagogiki w aspekcie doktryn pozytywizm – antypozytywizm, naturalizm – antynaturalizm, strukturalizm, 

hermeneutyka, realizm. Główne nurty pedagogiki. Aktywizm i pragmatyzm. Pedagogika eksperymentalna. 

Nurty pedagogiki w dobie globalizacji. 

Literatura podstawowa: 

1. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Impuls, Kraków 2001. 

2. S. Sobczak, Celowość wychowania, Navo, Warszawa, 2000. 

3. S. Sobczak, Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Pedagogium, Warszawa, 2009 

Literatura dodatkowa: 

1. S. Sobczak, Dorośli tworzą mity dzieci doświadczają dramatów socjalizacji, w: Mity dzieciństwa, 

dramaty socjalizacji, red. T. Zacharuk, wyd. Akademii Siedleckiej, Siedlce 2004, s. 103 – 120. 

2. B. Nawroczyński, Nurty i systemy pedagogiczne, PWN, Warszawa 1947 

3. S. Sobczak, Wybór paradygmatu przyczyną rozdroża pedagogiki, w: Pedagog jednej czy wieli dróg, cz. 

I: Pedagog w teorii, red. T. Zacharuk, wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 325 – 336. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, przygotowanie prezentacji z zakresu wybranych nurtów i 

systemów pedagogiki. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pytania sprawdzające na kolokwium z zakresu współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i 

systemów, rozumienia ich historycznych i kulturowych uwarunkowań; psychologicznych, społecznych, 

filozoficznych podstaw wychowania. Przygotowanie prezentacji z zakresu wybranych nurtów i systemów 

pedagogiki; rozwiązania określonego dylematu pedagogicznego lub opisania skutków przyjętego systemu 

pedagogicznego w aspekcie planowania działań w określonym obszarze wychowania. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, warunkiem koniecznym jest zaliczenie prezentacji i kolokwium. 

Znajomość wszystkich: prezentowanych współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i 

systemów, rozumienie ich historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz psychologicznych, społecznych, 



filozoficznych podstaw wychowania; rozwiązanie określonego dylematu pedagogicznego lub opisanie 

skutków przyjętego systemu pedagogicznego w aspekcie planowania działań w wybranym obszarze 

wychowania – bardzo dobry. Znajomość większości: prezentowanych współczesnych kierunków rozwoju 

pedagogiki, jej nurtów i systemów, rozumienie ich historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw wychowania; rozwiązanie połowiczne określonego 

dylematu pedagogicznego lub niekompletne opisania skutków przyjętego systemu pedagogicznego w 

aspekcie planowania działań w wybranym obszarze wychowania – dobry. Znajomość wybranych: 

prezentowanych współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i systemów, rozumienie ich 

historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw 

wychowania; częściowe rozwiązanie określonego dylematu pedagogicznego lub częściowe opisanie 

skutków przyjętego systemu pedagogicznego w aspekcie planowania działań w wybranym obszarze 

wychowania – dostateczny. Brak znajomości: współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i 

systemów, rozumienia ich historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz psychologicznych, społecznych, 

filozoficznych podstaw wychowania; brak rozwiązania określonego dylematu pedagogicznego lub opisania 

skutków przyjętego systemu pedagogicznego w aspekcie planowania działań w wybranym obszarze 

wychowania – niedostateczny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Studiowanie literatury  5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Studiowanie literatury  8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
8 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika porównawcza 

Nazwa w języku angielskim:  Comparative education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Studenci powinni zdobyć umiejętność analizowania, 

porównywania i wartościowania polityki oświatowej 

systemów edukacyjnych we współczesnym świecie w 

powiązaniu z problemami jego rozwoju kulturowego, 

społeczno-ekonomicznego i politycznego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów 

edukacyjnych 
K_W09 

W_02 
ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, 

zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów 
K_W14 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 
K_K08 



Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność analitycznego studiowania tekstów oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa jej rola i zadania. Globalizacja świata 

współczesnego. Pedagogika w świecie współczesnym, główne kierunki, orientacje. Współczesne przemiany 

systemów edukacyjnych w świecie. Kształcenie nauczycieli, przemiany szkolnictwa wyższego w świetle 

realizacji Procesu Bolońskiego. Podstawowe pojęcia. Uwarunkowania polityki oświatowej: ekonomiczne, 

historyczno-narodowe, demograficzne, ustrojowo-polityczne, społeczne. Polityka oświatowa państw Unii 

Europejskiej. Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji. Umowy asocjacyjne między Unią Europejską a 

innymi krajami. 

Ćwiczenia: Zmiany zachodzące we współczesnym świecie jako wyznacznik systemów i rozwiązań 

edukacyjnych. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli/pedagogów w wybranych krajach Europy. 

Edukacja osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Europy. Współczesna polska polityka edukacyjna 

na tle wybranych krajów UE. System edukacji w Polsce na tle przemian oświatowych współczesnej Europy. 

Systemy oświatowe w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Literatura podstawowa: 

1 Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, 

Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2014. 

2 Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacyjne w krajach 

europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013 

3 Cylkowska-Nowak M.: Edukacja obywatelska w szkołach Wielkiej Brytanii, Francji i Polski. [w:] Z. 

Melosik, K. Przyszczypkowski (red.): Wychowanie obywatelskie: studium teoretyczne, porównawcze i 

empiryczne, Poznań 1998. 

4 Cylkowska-Nowak M.: Selekcja w szkolnictwie wyższym na tle przemian edukacyjnych w Szwecji. [w:] 

M. Cylkowska-Nowak (red.): Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej. 

Poznań 2004. 

5 Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak” 

Warszawa 2007. 

Literatura dodatkowa: 

1 Cylkowska-Nowak M.: Selekcyjna funkcja szkolnictwa podstawowego i średniego we Francji. [w:] T. 

Gmerek (red.). Edukacja i stratyfikacja społeczna. Poznań 2003. 

2 Bromberek B.: Oświata i jej rozwój w Niemczech współczesnych od 1949 roku. [w:] Studia Edukacyjne. 

nr 3/1997. 

3 Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacyjne w krajach 

europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 385-418, 483-500. 

4 Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, Wyd. Comandor, Warszawa 

2007. 

5 Kępski Cz., Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki, Difin. Wydawca, Warszawa 2016. 

6 Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na 

przykładzie pięciu krajów europejskich / pod redakcją naukową Małgorzaty Zaborniak-Sobczak, 

Katarzyny Ity Bieńkowskiej, Edyty Tomińskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

2016. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia audytoryjne: analiza 

tekstów, praca w grupach, przygotowanie prezentacji przedstawiającej wybrany system edukacyjny. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pytania sprawdzające na egzaminie ustnym z zakresu współczesnych systemów edukacyjnych i 

wychowawczych, ich uwarunkowań kulturalnych, społeczno-ekonomicznych i politycznych. Przygotowanie 

prezentacji w formie ustnej lub pisemnej odnośnie systemu edukacyjnego wybranego kraju UE lub spoza 

UE. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem koniecznym jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. 

Podstawą ich zaliczenia jest przedstawienie prezentacji. Egzamin: trzy pytania i ocena każdej odpowiedzi 

pod względem merytoryczności wypowiedzi oraz dokonania próby własnej interpretacji podanych 

zjawisk/faktów. Wypadkowa trzech ocen z odpowiedzi na poszczególne pytania stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczeni 15 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Egzamin ustny 2 godzin 

Przygotowanie do wykładów (analiza wybranych 

problemów) 
10 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (analiza 

wybranych problemów) 
10 godzin 

Przygotowanie prezentacji 15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu ustnego (analiza 

wskazanej literatury) 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 10 godzin 



Egzamin ustny 2 godzin 

Przygotowanie do wykładów (analiza wybranych 

problemów) 
15 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (analiza 

wybranych problemów) 
15 godzin 

Przygotowanie prezentacji 10 godzin 

Przygotowanie referatu 10 godzin 

Przygotowanie do egzaminu ustnego (analiza 

wskazanej literatury) 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Socjologia wychowania 

Nazwa w języku angielskim:  Sociology of education 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

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: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aparatem 

pojęciowym oraz orientacjami teoretycznymi 

socjologii wychowania. Problematyka kursu 

obejmuje: klasyczne i współczesne koncepcje 

wychowania w wymiarze ewolucji od społeczeństw 

pierwotnych, tradycyjnych do nowoczesnych. 

Tematyka zajęć uwzględnia również omówienie 

procesów socjalizacji i teorii socjalizacji, teorii 

uspołecznienia, transmisji wzorów kulturowych, 

kulturalizacji, instytucjonalizacji wychowania, 

reprodukcji kulturowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach 

K_W10 

W_02 

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, 

pogłębioną w wybranych zakresach 

K_W15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 
K_U09 



przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych 

U_02 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne 

cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 
K_U12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Bez wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne socjologii wychowania. Rys historyczny teorii wychowania. 

Teoria wychowania Floriana Znanieckiego. Wzory kulturowe i procesy transmisji wzorów w różnych typach 

społeczeństw. Czynniki warunkujące proces socjalizacji w wymiarze społeczno-kulturowym i 

osobowościowym. Kultura popularna a proces wychowania. Rola mediów w procesie wychowawczym w 

kontekście współczesnych teorii socjologicznych. Internet i rzeczywistość wirtualna w procesie 

wychowawczym. Portale społecznościowe i ich rola w procesie socjalizacji. Kultura masowa i jej znaczenie 

w procesie socjalizacji – podsumowanie. 

Literatura podstawowa: 

1. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa, 1999, Muza 

2. P. Bordieu, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, 2006, PWN 

3. K.J. Tillmann, Teorie socjalizacji, Warszawa, 1996, PWN 

4. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa, 2001, PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Z. Grzegorski, Ja, dziecko i TV: poradnik dla rodziców i wychowawców, Poznań, 2000,Wydawnictwo 

UAM Poznań 

2. Tisseron, Dziecko w świecie obrazów, Warszawa, 2006, PAX 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody dydaktyczne – konwencjonalno-problemowe. Treści są przekazywane w sposób strukturalizowany 

w gotowej do zapamiętania postaci, także z zastosowaniem prezentacji graficznych oraz w sposób złożony 

i wieloaspektowy jako ilustracja wybranego problemu naukowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Odpowiedź ustna – 0-50% - ndst; 51%-60% - dst; 61%-70% - dst+; 71%- 80% - db; 81%- 90% - db+; 91% - 

100% - bdb. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym na ocenę, które obejmuje pytania 

sprawdzające wiedzę oraz pytania sprawdzające umiejętność rozwiązania konkretnego problemu. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Studiowanie literatury  5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Studiowanie literatury  8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
8 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dzieje myśli pedagogicznej 

Nazwa w języku angielskim:  History of pedagogical thought 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska, dr Sebastian Bera 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska, dr Sebastian Bera 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z historycznymi 

uwarunkowaniami współczesnej pedagogiki, 

rozwojem myśli pedagogicznej i jej autorami na 

przestrzeni dziejów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju myśli pedagogicznej na 

przestrzeni dziejów 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań praktycznych 
K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w 

praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 

pedagogicznych 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowe wiadomości z historii z wcześniejszych etapów edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

Poglądy na kształcenie i wychowanie wielkich filozofów greckich. Rzymscy myśliciele wychowania. 

Poglądy na wychowanie wczesnych chrześcijan. Najwybitniejsi przedstawiciele pedagogicznej myśli 

renesansowej w Europie. Renesansowa myśl pedagogiczna w Polsce. Ojciec pedagogiki nowożytnej – Jan 

Amos Komeński – poglądy i działalność. Myśl pedagogiczna w okresie oświecenia. (J. Lock, J.J. 

Rousseau, G. Piramowicz, S. Staszic. H. Kołłątaj). Poglądy pedagogiczne przełomu XVIII i XIX wieku (J.H. 

Pestalozzi, wzajemne nauczanie Bella i Lancastra, Fryderyk Froebel, Adolf Diesterweg). Pedagogika 

filozoficzna J.F. Herbarta. Pedagogika pozytywistyczna Herberta Spencera. Myśl pedagogiczna Jana 

Władysława Dawida, Anieli Szycówny i pozytywistów warszawskich. „Chowanna” Bronisława 

Trentowskiego jako pierwsza polska pedagogika narodowa. Podstawowe zagadnienia pedagogiki 

naturalistycznej E. Key i Marii Montessori. Socjologizm pedagogiczny. (Emil Durkheim) Związki człowieka 

ze społeczeństwem. Koncepcja szkoły pracy J. Deweya i G. Kerschensteinera. Człowiek jako istota 

historyczna W.Dilthey’a. Najwybitniejsi polscy pedagodzy I połowy XX wieku. Źródła polskiej pedagogiki 

społecznej, pedagogiki kultury, socjologii wychowania i pracy twórczej.  (B. Nawroczyński, S. Hessen, J. 

Korczak, H. Radlińska, L.Zarzecki, W. Radwan, K. Sośnicki, Z. Mysłakowski, W. Spasowski, H. Rowid). 

Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej w XX wieku (S. Szuman, A. Kamiński, B. Suchodolski, R. 

Wroczyński, W. Okoń). 

Literatura podstawowa: 

1. Bartnicka K., Szybiak I, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001  

2. Korzeniowska W., Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, 

Kraków 2010 

3. Kot S., Historia wychowania, t.1 i 2, Kielce 2007 

4. Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej,  Warszawa 2008. 

Literatura dodatkowa: 

1. Historia wychowania wiek XX, red. J. Miąso, t. I i II, Warszawa 1980 

2. Możdżeń I. S., Historia wychowania do 1795, Sandomierz 2006 

3. Możdzeń S., Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000 

4. Możdzeń S., Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000 

5. Polska myśl pedagogiczna po 1918 r, red. E. Brodacka-Adamowicz, Siedlce 2001 

6. Światowa myśl pedagogiczna XX wieku. Wybrani przedstawiciele, red. E. Brodacka-Adamowicz, 

Siedlce 2008 

7. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, cz. I-III, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1994-1995 

8. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, wybór i oprac. S. Wołoszyn, Warszawa 1996 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony z zastosowaniem prezentacji, wykład konwersatoryjny, projekcje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wypowiedź pisemna. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej – test. Oceny według skali: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę 
dostateczną; ocena 3 – 51% pkt.; ocena 3,5 – 75% pkt.; ocena 4 – 80% pkt.; ocena 4,5 – 85% pkt.; ocena 5 
– więcej niż 90% pkt. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 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 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Działalność organizacyjna instytucji oświatowych 

Nazwa w języku angielskim:  Organizational activity of educational institutions 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i 

planowania pracy w placówce oświatowej w nowej 

strukturze systemu edukacji. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o zasadach tworzenia programu 

rozwoju szkoły / placówki, formułuje działania naprawcze, identyfikuje 

podstawowe dokumenty, programy i plany pracy szkoły / placówki 

K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań z zakresu funkcjonowania 

placówek oświatowych 

K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Spory o status pedagogiki. Ideologia a pedagogika. Światopogląd a pedagogika. Współczesne systemy 

pedagogiki w aspekcie doktryn pozytywizm – antypozytywizm, naturalizm – antynaturalizm, strukturalizm, 

hermeneutyka, realizm. Główne nurty pedagogiki. Aktywizm i pragmatyzm. Pedagogika eksperymentalna. 

Nurty pedagogiki w dobie globalizacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Frąckiewicz B. Kołodziejska J. "Organizowanie i dokumentowanie pracy gimnazjum. Praktyczne 

rozwiązania", Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009 

2. 2. Pielachowski J. "Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą", Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Elsner D. "Koncepcja pracy szkoły. Nowe rozwiązania dla starych problemów", SEO - www.npseo.pl 

2. 2. Pielachowski J. "Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole", Wydawnictwo eMPi2, 

Poznań 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład. Metody poszukujące: problemowe, ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusja. Metody eksponujące. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Udział i aktywność podczas zajęć, obserwacja postaw, test sprawdzający. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną – test. Kryterium oceny: uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. 

Sposób oceniania: 0-50% pkt. – ocena 2,0; 51-60% pkt. – ocena 3,0; 61%-70% pkt. – ocena 3,5; 71-80% 

pkt. – ocena 4,0; 81-90% pkt. – ocena 4,5; 91-100% pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 20 godzin 

Studiowanie literatury  3 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
2 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 10 godzin 

Studiowanie literatury  7 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
8 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Antropologia kulturowa 

Nazwa w języku angielskim:  Cultural anthropology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przybliżenie siatki pojęciowej związanej z 

problematyką; zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, 

nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w 

ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu 

do współczesnych analiz); wyrobienie w studentach 

umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii 

oraz ich odniesień; analiza dodatkowych materiałów 

mająca za zadanie pogłębianie problematyki w tym 

przybliżenie koncepcji dotyczących: języka, czasu, 

przestrzeni. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnorodności kulturowej. 

zjawiskach związanych z rozwojem, regresją oraz zmianą kulturową, 

wzmocnioną obecnie przez procesy globalizacji 

K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań z zakresu antropologii kulturowej 
K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01 



Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Antropologia kulturowa: zarys dyscypliny, podstawowa siatka pojęciowa. Centralne pojęcie: kultura. 

Antropogeneza. Podstawowe kategorie myślenia pierwotnego. Klasyczne teorie antropologiczne. 

Współczesne teorie antropologiczne. Struktura społeczna. Gospodarka, ekonomia, wymiana. Komunikacja. 

Rodzina jako instytucja. Polityka, władza, kontrola społeczna. Kolonializm i postkolonializm. Antropologia 

stosowana. Procesy globalizacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Barnard A., Antropologia zarys teorii i historii, Warszawa 2006;  

2. Burszta J. W., Antropologia Kultury, Poznań 1998;  

3. Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004;  

4. Krawczak E., Antropologia kulturowa, Lublin 2003;  

5. Mencwel A. red., Antropologia kultury Warszawa 2001; 

Literatura dodatkowa: 

1. Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006;  

2. Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek, kultura, osobowość, Kraków 1991;  

3. Paluch A., Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa 1983. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład. Metody poszukujące: problemowe, ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusja. Metody eksponujące. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Udział i aktywność podczas zajęć, obserwacja postaw, test. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin pisemny. Kryterium oceny: uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. Sposób 

oceniania: 0-50% pkt. – ocena 2,0; 51-60% pkt. – ocena 3,0; 61%-70% pkt. – ocena 3,5; 71-80% pkt. – 

ocena 4,0; 81-90% pkt. – ocena 4,5; 91-100% pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  18 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 19 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 24 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


