
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia ogólna 

Nazwa w języku angielskim:  General psychology 

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 jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  8 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Andrzej Sędek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Andrzej Sędek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenia w wiedzę i umiejętności z zakresu 

psychologii ogólnej i podstaw psychologii niezbędne 

do wykorzystania w praktyce pedagoga specjalnego 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, 

spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, myślenie 

i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w 

procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia; psychologię 

różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu, 

osobowości i stylu poznawczego; zna proces rozwoju ucznia w okresie 

dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, 

motoryczny i psychoseksualny; rozwój procesów poznawczych 

(myślenia, mowy, spostrzegania, uwagi, pamięci); rozwój społeczno-

emocjonalny i moralny; zmiany fizyczne i psychiczne w okresie 

dojrzewania; normę rozwojową; rozwój w kontekście wychowania; 

dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów; zaburzenia zachowania; 

zagadnienia nieśmiałości i nadpobudliwości 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia ucznia K_U02 

U_02 obserwować procesy rozwojowe uczniów K_U06 



U_03 
radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z 

trudnościami 
K_U10 

U_04 
potrafi zaplanować, na podstawie świadomej autorefleksji, działania na 

rzecz rozwoju 
K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość ogólnych zagadnień w zakresie nauk społecznych na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Podstawowe pojęcia psychologii, przedmiot i zadania. Koncepcje psychologiczne człowieka. 

Wrażeniowo-spostrzeżeniowe poznawanie świata. Myślenie i rozumowanie. Pamięć. Uczenie się. Uwaga. 

Emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania. Procesy mowy. Inteligencja. Zdolności i 

uzdolnienia. Osobowość i temperament. Style poznawcze. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem. 

Ćwiczenia: Proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Rozwój 

fizyczny, motoryczny i psychoseksualny. Rozwój procesów poznawczych (myślenia, mowy, spostrzegania, 

uwagi, pamięci). Rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie 

dojrzewania. Norma rozwojowa. Rozwój w kontekście wychowania. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u 

uczniów. Zaburzenia zachowania. Nieśmiałość. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi 

Literatura podstawowa: 

1. Ciccarelli, S. K., White J. N. (2015). Psychologia. Poznań. Rebis (wybrane rozdziały) 

2. Schaffer D. R., Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia (wybrane 

rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Wydawnictwo naukowe PWN 

2. Cieszyńska J., Korendo M. (2018). Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca 

życia. Wydawnictwo Edukacyjne 

3. Garstka T. (2016). Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i 

wychowaniu. Warszawa. Wolters Kluwer 

4. Ilg F. L., Ames L.B., Baker S.M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. GWP 

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

6. Terelak J.F. (2017). Stres życia: perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady – prezentacje multimedialne, analiza przypadku. Ćwiczenia – dyskusja, uczenie się w oparciu o 

problem, metaplan, mapa pojęciowa, prezentacje studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Efekty z wiedzy będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające 

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

ramach ćwiczeń problemowych, symulacji oraz analizy omawianych zjawisk 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie 

zaliczenia z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń: przygotowanie prezentacji na zadany temat oraz opracowanie 

wskazanego zagadnienia metodą Mind Mapping. Kryteria oceniania: 0 – 50 % - niedostateczny, 51 – 60% - 

dostateczny, 61 – 70% - dostateczny plus, 71 – 80% - dobry, 81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo 

dobry. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 40 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zadań 

ćwiczeniowych 
35 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 8 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zadań 

ćwiczeniowych 
45 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 45 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 8 



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 specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny):  

Przedmiot obowiązkowy 

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

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: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teorią dyscypliny pedagogicznej „pedagogika 

ogólna”, umiejscowieniem tej subdyscypliny 

pedagogicznej wśród innych dziedzin wiedzy o 

edukacji/wychowaniu, wskazaniu na jej genezę, 

przedmiot badań, system kategorialny, charakter w 

kontekście współczesnych sporów nad 

podstawowym tj. teoretycznym („opisowym”) i 

stosowanym („praktycznym”) jej statusem. 

Studentom będzie przekazana wiedza odnosząca się 

do genezy badań i refleksji o wychowaniu i edukacji, 

jako podstawowych procesach wspierania rozwoju 

osoby wychowanka; strukturze tej dziedziny wiedzy, 

stanowiącej podstawę teoretyczno-metodologiczną 

dla innych szczegółowych dziedzin pedagogicznych; 

wybranych koncepcjach pedagogicznych i systemach 

wychowania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie pedagogikę jako dyscyplinę naukową: umiejscowienie 

pedagogiki wśród dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, zakresy 

pedagogiki, paradygmaty pedagogiczne, podstawowe pojęcia 

pedagogiczne, w tym wychowania, kształcenia, edukacji i 

samowychowania 

K_W01 



W_04 

zna funkcje wychowania, proces wychowania, jego strukturę, właściwości 

i dynamikę; zagadnienia przymusu i swobody w wychowaniu, 

wychowania jako wspomagania rozwoju, wychowania adaptacyjnego i 

emancypacyjnego, podmiotowości w wychowaniu; podstawowe 

środowiska wychowawcze: rodzinę, grupę rówieśniczą i szkołę; style i 

postawy wychowawcze; konteksty wychowania; źródła i przejawy 

kryzysu współczesnego wychowania; style wychowania 

K_W01 

W_02 

zna podstawowe teorie pedagogiczne, w tym nurty i kierunki, oraz 

konteksty normatywne, personalistyczne i społeczne w pedagogice; 

zagadnienia pedagogiki autorytarnej i nieautorytarnej, emancypacji i 

krytyczności w naukach o wychowaniu oraz antypedagogiki 

K_W10 

W_08 

zna uwarunkowania edukacji, miejsca powstawania relacji 

edukacyjnych, kultury, ideologii, zagadnienie ekonomii w kontekście 

edukacji, zmiany i wyzwania edukacyjne XXI wieku 

K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_02 
potrafi rozpoznawać i identyfikować style i nurty wychowania w praktyce 

edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych 
U_17 

U_06 
potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

nauczyciela 
U_17 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_03 jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej K_08 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólna (potoczna) wiedza o wychowaniu oraz znajomość zagadnień omawianych równolegle w toku 

wykładów i ćwiczeń z: psychologii, historii wychowania, teorii wychowania, filozofii 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika ogólna jako dyscyplina naukowa. Geneza, przedmiot pedagogiki, źródła, zakres przedmiotu 

pedagogiki (struktury procesualnej), funkcje i zadania pedagogiki ogólnej. Podstawowe pojęcia 

pedagogiczne: wychowanie, kształcenie, edukacja, samowychowanie. Umocowanie pedagogiki wśród 

nauk społecznych i humanistycznych. Uzasadnienie dyscyplinarności naukowej. Ujęcia pedagogiki ogólnej 

według: T. Hejnickiej-Bezwińskiej, M. Nowaka, J. Gniteckiego, S. Palki, R. Schulz, D. Benner, B. 

Śliwerskiego, S. Kunowskiego. Subdyscypliny pedagogiki. Istota pedagogiki współczesnej. Paradygmaty 

pedagogiczne. Podstawowe teorie pedagogiczne. Wybrane teorie, nurty i kierunki pedagogiczne. 

Konteksty normatywne, personalistyczne i społeczne w pedagogice. Pedagogika autorytarna i 

nieautorytarna. Emancypacja i krytyczność w naukach o wychowaniu. Antypedagogika. Specyfika 

podejścia pedagogiki ogólnej do problemów praktyki i teorii pedagogicznej. Pedagogika ogólna – formy i 

kluczowe obszary tematyczne. Pedagogika ogólna sprowadzona do nauki, filozofii, światopoglądu, 

prakseologii. Wybrane obszary tematyczne pedagogiki ogólnej: inkulturacja, akulturacja, socjalizacja, 

Instytucjonalizacja, działanie społeczne, rozwój. Wychowanie a rozwój. Funkcje wychowania. Proces 

wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako 



wspomaganie rozwoju. Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Podmiotowość w wychowaniu. 

Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Style i postawy wychowawcze. 

Źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania. Uwarunkowania edukacji. Edukacja jako 

podstawowe narzędzie pedagogiki ogólnej. Miejsca powstawania relacji edukacyjnych, kultura, ideologia, 

ekonomia, a edukacja, zmiany i wyzwania edukacyjne XXI wieku. Osobowość i kompetencje 

współczesnego nauczyciela/wychowawcy w kontekście wyzwań współczesnej pedagogiki. 

Literatura podstawowa: 

1. Becker-Pestka D., Kowalik E., Aktualne problemy pedagogiczne, Konteksty i wyzwania, CeDeWu, 

Warszawa 2016. 

2. Dembiński M., Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej, Poznań 2013. 

3. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, 

Bydgoszcz 2011. 

4. Kron F. W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012. 

5. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 2001 i kolejne wyd. 

6. Kwieciński Z., Śliwerski B., (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2019. 

7. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, KUL, Lublin 2001. 

8. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012 

9. Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013. 

10. Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 

2011. 

Literatura dodatkowa: 

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

2. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walczak M (red.), Wychowanie, t. 1- 5, Gdańsk 2007-2010. 

3. Gnitecki J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Poznań 2007. 

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

5. Pituła B., Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej, 

Bydgoszcz 2010. 

6. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. 1, Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu. Wydaw. 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.  

7. Śliwerski B,.(red.), Pedagogika, t.2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań 

naukowych, GWP, Gdańsk 2006. 

8. Śliwerski B., (red.), Pedagogika, t.3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, GWP, Gdańsk 2006. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, tezy poparte 

przykładami praktycznymi (studium doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na 

podstawie literatury przedmiotu); wykład problemowy. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin w formie ustnej. Student losuje trzy zagadnienia. Wypowiedź oceniana jest pod kątem 

merytoryczności i doboru argumentacji przy wyborze podejścia do zagadnienia. Omówienie każdego z 

zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: niedostateczna; dostateczna; dostateczna plus; 

dobra; dobra plus: bardzo dobra. Ocenę końcową z egzaminu stanowi średnia z trzech ocen uzyskanych 

za poszczególne odpowiedzi. Egzamin w formie pisemnej (test). W sumarycznym zestawieniu 



maksymalnej liczby punktów uzyskanych z testu, oceny wylicza się według następującego kryterium: 0-

50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − 

dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielna praca studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin  

Konsultacje 4 godzin 

Samodzielna praca studenta 66 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika opiekuńcza 

Nazwa w języku angielskim:  Caring Pedagogy 

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 jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą zasad pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela: obowiązków nauczyciela 

jako wychowawcy klasy, metodyki pracy 

wychowawczej, programu pracy wychowawczej, 

stylów kierowania klasą, poszanowania godności 

ucznia, różnicowania, indywidualizacji i personalizacji 

pracy z uczniami, funkcjonowania klasy szkolnej jako 

grupy społecznej, procesów społecznych w klasie, 

rozwiązywania konfliktów w klasie lub grupie 

wychowawczej, animowania życia społeczno-

kulturalnego klasy, wspierania samorządności i 

autonomii uczniów, rozwijania u dzieci, uczniów lub 

wychowanków kompetencji komunikacyjnych i 

umiejętności społecznych niezbędnych do 

nawiązywania poprawnych relacji; pojęć integracji i 

inkluzji;. Konteksty pracy opiekuna – wychowawcy 

pracy międzyludzkiej, przez wychowanie i opiekę. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: 

obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy, metodykę pracy 

wychowawczej, program pracy wychowawczej, style kierowania klasą, 

ład i dyscyplinę, poszanowanie godności dziecka, ucznia lub 

wychowanka, różnicowanie, indywidualizację i personalizację pracy z 

uczniami, funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy społecznej, procesy 

K_W01 



społeczne w klasie, rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie 

wychowawczej, animowanie życia społeczno-kulturalnego klasy, 

wspieranie samorządności i autonomii uczniów, rozwijanie u dzieci, 

uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności 

społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji; pojęcia 

opieka międzyludzka, praca opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie 

przez opiekę, wychowanie opiekuńcze 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

nauczyciela 
K_U02 

U_02 
potrafi nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem 

pozaszkolnym 
K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Paralelne zdobywanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika ogólna, Psychologia, Teoria wychowania, 

Historia wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa – pojęcie i przedmiot pedagogiki opiekuńczej, 

pedagogika opiekuńcza jako system wiedzy ogólnej i jej pochodzenie, funkcje pedagogiki opiekuńczej, 

podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania pedagogiki opiekuńczej. Opieka międzyludzka, jej zakresy, 

kategorie i struktura – geneza opieki, opieka a pomoc, kryteria wyróżniania zakresów opieki, opieka a 

kategoria rodzinna, moralna, prawna, wychowawcza i społeczna, potrzeby opiekuńcze, funkcje 

opiekuńcze, postawy opiekuńcze, sytuacje i czynności opiekuńcze. Wychowanie, opieka i pomoc 

społeczna w poglądach pedagogów XX w.: Janusz Korczak wybitny wychowawca pisarz i myśliciel: życie i 

działalność J. Korczaka, poglądy J. Korczaka na wychowanie i wychowawcę, dziecko w poglądach J. 

Korczaka, system wychowawczy J. Korczaka. Wychowanie, opieka i pomoc społeczna w poglądach 

pedagogów XX w: Kazimierz Jeżewski twórca rodzinnej formy opieki. Koncepcja pedagogiczna gniazd 

sierocych. Koncepcja organizacyjno-pedagogiczna Wiosek Kościuszkowskich. Kontynuacja idei gniazd 

sierocych we współczesnym systemie opieki nad dzieckiem. Wychowanie, opieka i pomoc społeczna w 

poglądach pedagogów XX w: Józef Czesław Babicki jako reformator systemu zakładowego. Istota 

wychowania wg J. Cz. Babickiego. Postawa opiekuńcza względem dziecka w poglądach Babickiego. 

System harcerski, rodzinkowy i kwaterowy jako próba reformy systemu zakładowego. Wychowanie, opieka 

i pomoc społeczna w poglądach pedagogów XX w: Kazimierz Lisiecki – twórca ognisk wychowawczych. 

Organizacja, cele, zasady i metody wychowania w ogniskach. Kontynuacja systemu Lisieckiego we 

współczesności. Wychowanie, opieka i pomoc społeczna w poglądach pedagogów XX w:  System 

wychowawczy ks. Bronisława Markiewicza. Życie i działalność ks. B. Markiewicza. System wychowawczy 

ks. B. Markiewicza. Organizacja zakładów wychowawczych, ponadczasowe elementy systemu 

wychowawczego ks. B. Markiewicza. Polski system opieki nad dzieckiem trwale lub okresowo 

pozbawionym wartościowej rodziny własnej. 

Literatura podstawowa: 



1. Dąbrowski Z. (2006), Pedagogika opiekuńcza, t. I, II, Olsztyn 

2. Badora S., Róg A., Zięba – Kołodziej B. (2014) (red.), Pedagogika opiekuńcza. W poszukiwaniu 

rozwiązań teoretycznych i praktycznych,  PWSZ, Tarnobrzeg. 

3. Badora S., Maciaszczyk P., Piętek M. (2014), Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i 

możliwości jej wspierania, Tarnobrzeg. 

4. Brągiel, J., Badora S. (2005) (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie 

opieki nad dzieckiem, Opole. 

Literatura dodatkowa: 

1. Jundziłł E., Pawłowska R., (red.), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, 

Harmonia, Gdańsk 2008. 

2. Dąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza: historia, teoria, terminologia, Wyd. UWM, Olsztyn 

2002. 

3. Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009. 

4. Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2007. 

5. Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej,  Wyd. Akad. Żak,  Warszawa 2002. 

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

studenckiej, cz.1, Siedlce 2012. 

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

dziećmi i młodzieżą. Z praktyki studenckiej, cz.2, Siedlce 2013. 

8. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.( Dz.U. 2018 

poz.998), z późn.zm. 

9. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1693), z późn.zm. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt z wiedzy  będą weryfikowane na podstawie testu pisemnego . Efekty z umiejętności będą 

sprawdzane podczas prowadzenia wykładów problemowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Formą zaliczenia jest test pisemny. Student może uzyskać  

max. 30 pkt. Sumę uzyskanych punktów przez studenta przelicza się na oceny następująco: 0-15 pkt. (0-

50%) – ocena 2,0; 16-18 pkt. (51-60%) – ocena 3,0; 19-21 pkt. (61-70%) – ocena 3,5; 22-24 pkt. (71-80%) 

– ocena 4,0; 25-27 pkt. (81-90%) – ocena 4,5; 28-30 pkt. (91-100%) – ocena 5,0. Poprawa dla studentów – 

zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia stanowiące treść wykładów. Student losuje, a następnie omawia 

3 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy zastosowaniu następującej skali 

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

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 32 godziny 

Studiowanie literatury 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika społeczna 

Nazwa w języku angielskim:  Social pedagogy 

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 jednolite magisterskie 

Rok studiów:  1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teorią dyscypliny pedagogicznej „pedagogika 

społeczna”, umiejscowieniem tej subdyscypliny 

pedagogicznej wśród innych dziedzin wiedzy o 

edukacji/wychowaniu, oraz zapoznanie z różnymi 

rodzajami środowisk wychowawczych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W 01 zna i rozumie podstawowe środowiska wychowawcze: rodzinę, grupę 

rówieśniczą i szkołę 

K_W01 

W 02 zna i rozumie zagadnienia związane ze szkołą jako instytucją 

wychowawczą: środowisko społeczne klasy i szkoły, autokratyzm i 

demokrację w szkole, ukryty program szkoły, postawy nauczycieli i 

uczniów, pracę z grupą rówieśniczą, kryzysu szkoły, zasad współpracy 

rodziny i szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym 

K_W01 

W 03 zna i rozumie rolę kontaktów społecznych ucznia, w tym w grupie 

rówieśniczej, koleżeństwa, przyjaźni i konfliktów wśród uczniów, buntu 

okresu dorastania i 

K_W14 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U 01 potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w środowiskach 

wychowawczych, 

K_U02 



U 02 potrafi zaprojektować działania profilaktyczne w wybranych środowiskach 

wychowawczych 

K_U11 

U 03 potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

pedagoga 

K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K 01 Jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i 

regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie uczniów. 

K_K05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza na poziomie szkoły średniej o środowiskowych uwarunkowaniach życia człowieka 

Treści modułu kształcenia: 

Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot i zadanie pedagogiki społecznej. Diagnoza w 

pedagogice społecznej. Metody stosowane w pedagogice społecznej. Środowisko wychowawcze i jego 

podstawowe komponenty. Typologie środowisk. Relacje jednostka – środowisko. Strategie badawcze 

pedagogiki społecznej. Rodzina jako grupa społeczna. Funkcje spełniane przez rodzinę. Znaczenie rodziny 

dla jednostki i społeczeństwa. Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. Grupa rówieśnicza jako 

środowisko wychowawcze. Mechanizmy oddziaływania grupy rówieśniczej. Środowisko społeczno-

wychowawcze szkoły i zakładu pracy. Szkoła jako układ instytucjonalny i społeczny. Czynniki wpływające 

na jednostkę w środowisku pracy. Negatywne zjawiska związane z pracą – mobbing, syndrom wypalenia 

zawodowego. Mass media i cyberprzestrzeń jako nowy typ środowiska wychowawczego. 

Literatura podstawowa: 

1. T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 2003 

2. E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, t. 2,  Warszawa 2018 

Literatura dodatkowa: 

1. D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999  

2. M. Dyrda, Wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego, Siedlce 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów, samodzielne wykonanie przez 

studenta pracy na wybrany temat. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

W 01 – podczas pisemnego sprawdzianu wiedzy na zakończenie zajęć; W 02 – podczas pisemnego 

sprawdzianu wiedzy na zakończenie zajęć; W 02 – podczas pisemnego sprawdzianu wiedzy na 

zakończenie zajęć; U 01 – podczas pracy samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej 

rozwiazywania wybranych problemów w środowiskach wychowawczych; U 02 – podczas pracy 

samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej rozwiazywania wybranych problemów w 

środowiskach wychowawczych; U 03 – podczas pracy samodzielnie przygotowanej przez studenta 

dotyczącej rozwiazywania wybranych problemów w środowiskach wychowawczych; K 01 – podczas pracy 



samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej rozwiazywania wybranych problemów w 

środowiskach wychowawczych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składa się sprawdzian pisemny z wiedzy (50% oceny końcowej). 

51% wiedzy – ocena dostateczna, 61% wiedzy – ocena dostateczna plus, 71% wiedzy – ocena dobra, 

81% wiedzy – ocena dobra plus, 91% wiedzy – ocena bardzo dobra. Samodzielnie przygotowana praca 

studenta na temat rozwiązywania wybranych problemów w określonych środowiskach wychowawczych 

(50% oceny końcowej). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 

Nazwa w języku angielskim:  Biological and Medical Grounds Development and Education 

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 jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat rozwoju 

człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna podstawowe pojęcia z zakresu biologicznego rozwoju człowieka K_W02 

W_02 
zna czynniki i etapy rozwoju człowieka a także metody kontroli i sposoby 

oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci 
K_W02 

W_03 
posiada wiedzę na temat rozwoju i funkcjonowania poszczególnych 

układów i narządów ludzkich 
K_W02 

W_04 
zna pojęcia i zasady dotyczące edukacji zdrowotnej oraz ochrony 

zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu biologicznego rozwoju 

człowieka 
K_U02 

U_02 
potrafi ocenić rozwój fizyczny dziecka, a także wskazać nieprawidłowości 

w tym rozwoju 
K_U02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka. 

Treści modułu kształcenia: 

Rozwój osobniczy człowieka. Rozwój fizyczny człowieka. Rozwój motoryczny. Ontogeneza rozwoju 

człowieka. Rozwój seksualny. Budowa i funkcje układu nerwowego. Zmiany w układzie nerwowym w 

ontogenezie rozwoju człowieka. Budowa i funkcje układu hormonalnego. Budowa i funkcje układu 

wzrokowego. Budowa i funkcje układu słuchowego. Budowa i funkcje układu kostno-stawowego i 

mięśniowego. Układ oddechowy i krążenia. Układ immunologiczny. Zaburzenia rozwoju somatycznego. 

Biologiczne mechanizmy procesu uczenia się. Fizjologiczne podłoże emocji. Podstawowe potrzeby 

biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania. Zdrowie i czynniki je warunkujące. Sytuacja zdrowotna 

dzieci i młodzieży. Sytuacja zdrowotna nauczycieli. Podsumowanie zajęć 

Literatura podstawowa: 

1. Woynarowska B., Biomedyczne podstawy kształcenia, PZWL, Warszawa 2011 

2. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. 

3. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu 

Technologii Eksploatacji, Radom -Kielce 2005. 

4. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania: podręcznik dla studentów uczelni 

pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego ; wyd. „Żak”, Warszawa 2001 

5. Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, cz. I i II, Wyd. WSiP, Warszawa 

1993, 1994 

6. Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie 

„Żak”, Warszawa 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. BrazeltonT., Rozwój dziecka, wyd.GWP, Sopot 2013 

2. Gazzaniga M, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, wyd. Smak Słowa, Sopot 

2011 

3. zdebski Z., O człowieku i jego rozwoju nie tylko seksualnym, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009 

4. Spitzer M., Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2007 

5. Zwierzchowska A., Biomedyczne i pedagogiczne podstawy rozwoju i oceny dziecka specjalnych 

potrzeb edukacyjnych, Wyd.Akademii wychowania fizycznego, Katowice 2015 

6. Eliot E. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, wyd. Media 

rodzina, Poznań 2010 

7. Doleżych B., Łaszczyca P., Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Podręcznik 

akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii, wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 

2004 

8. Izdebski Z., Zagrożenia okresu dorastania, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

1997, 2001,2005 

9. Jówko E., Edukacja żywieniowa jako wyzwanie dla społeczeństwa XXI wieku / Ewa Jówko. w: 

Wyzwania edukacyjne na progu XXI wieku / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej i Kazimierza Żegnałka. 

- Warszawa : Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, 2003. - S. 360-368 

10. Jówko E., Ozdorovitel'noe obrazovanie v Pol'še / E[va] Ûvko. // Psihologiâ i škola. - No 3 (2013), s. 96-

99 

11. 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.  

12. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany 

przystosowawcze, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

13. Wolański N., Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, t.2, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012. 

14. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwencjonalny, dyskusja, prezentacja multimedialna, metody aktywizujące. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wykład – kolokwium zaliczeniowe. Ćwiczenia – przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną, 

dyskusja na temat przestudiowanej literatury przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena niedostateczna – student nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i kategorii z 

zakresu  biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, nie przygotował zadania zaleconego w ramach 

ćwiczeń przedmiotowych. Ocena 3-3,5 – student potrafi w sposób poprawny wyjaśnić podstawowe pojęcia i 

kategorie z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, przygotował zadanie problemowe zlecone 

w ramach ćwiczeń przedmiotowych. Ocena 4-4,5 – student potrafi dobrze wyjaśnić podstawowe pojęcia i 

kategorie z zakresu  biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, pprzygotował zadanie problemowe zlecone 

w ramach ćwiczeń przedmiotowych. Ocena bardzo dobra – student potrafi w sposób szczegółowy i obszerny 

zaprezentować wiedzę na temat zróżnicowania wewnątrzgatunkowego, morfologicznego i fizjologicznego 

człowieka. Zna współczesne tendencje rozwojowe człowieka, w sposób bardzo dobry przygotował zadanie 

problemowe zlecone w ramach ćwiczeń przedmiotowych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 30 godzin 

Samodzielna praca studenta 75 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 15 godzin 



Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielna praca studenta 105 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godziny 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Trening umiejętności interpersonalnych 

Nazwa w języku angielskim:  Interpersonal skills training 

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 jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Piotr Karaś 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student pozna procesy komunikowania 

interpersonalnego i społecznego oraz ich 

prawidłowości i zakłócenia. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich 

prawidłowości i zakłócenia 
K_W14 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

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

wyznaczać zadania, współpracować z nauczycielami, specjalistami, 

rodzicami i opiekunami uczniów 

K_U09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

posiada kompetencje budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu 

między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym 

rodzicami lub opiekunami uczniów, oraz włączania ich w działania 

sprzyjające efektywności edukacyjnej 

K_K02 

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. Podstawy teoretyczne treningu 

interpersonalnego. Procesy międzyosobowe. Kompetencje w porozumiewaniu się. Kultura a 

porozumiewanie się. Porozumiewanie się a obraz samego siebie. Spostrzeganie innych. Języka a proces 

porozumiewania się. Podstawy komunikacji interpersonalnej. Komunikacja niewerbalna. Techniki 

aktywnego słuchania. Bariery komunikacyjne i zaburzenia w procesie komunikacji. Podsumowanie zajęć. 

Wnioski, uwagi, spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

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

REBIS, Poznań 2014 

2. Jedliński K., Trening interpersonalny, Wyd. W.A.B, Warszawa 2008 

3. Gaik B., Metody pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi społecznie, w: Rodzina w potrzebie – kierunki 

wychodzenia z kryzysu, Kolankiewicz M., Nowak B. (red.), Wyd. Fundacja Orlen – Dar serca 2014, 

Warszawa 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Rogers J., Coaching, Wyd. GWP, 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 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i metod aktywizujących, ćwiczenia 

warsztatowe, rozmowy panelowe. Formy: zbiorowa, indywidualna, grupowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą rozliczane na podstawie zadań problemowych wykonywanych przez studentów w trakcie 

trwania zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryterium oceny: stopień opanowania wymaganej wiedzy teoretycznej oraz zaliczenie 

zajęć praktycznych. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form 

zaliczenia. 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. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem 

scenariusza zajęć 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem 

scenariusza zajęć 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Emisja głosu 

Nazwa w języku angielskim:  Voice emission 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Grzegorz Kramarz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Grzegorz Kramarz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą prawidłowego posługiwania się 

narządem mowy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy oraz 

zasady efektywnego posługiwania się narządem mowy 
K_W13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu K_U13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu muzyki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy. 

Ćwiczenia w zakresie prawidłowego posługiwania się głosem. 

Literatura podstawowa: 



1. Mitrynowicz-Modrzejewska A. (1958), Fizjologia i patologia głosu, Kraków 

2. Polak I. (1990), Znaczenie emisji głosu w kształceniu nauczycieli, Wrocław 

3. Śliwińska-Kowalska M. (1999), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 

4. Toczyska B. (1998), Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk  

5. Zielińska H. (1999), Kształcenie głosu, Lublin 

Literatura dodatkowa: 

1. Aleksandrowicz R. (2006), Mały atlas anatomiczny, Warszawa 

2. Bednarek J. (2002), Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 

3. Łukaszewski I. (1977), Zbiorowa emisja głosu, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian umiejętności praktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie wykazanych umiejętności praktycznych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 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 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 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Kultura języka 

Nazwa w języku angielskim:  Language culture 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest pogłębianie wiedzy studentów 

o szeroko rozumianej kulturze języka - przede 

wszystkim o najważniejszych zasadach 

normatywnych oraz zróżnicowaniu współczesnej 

polszczyzny, a ponadto zaznajomienie ich z 

tendencjami rozwojowymi języka polskiego. Celem 

zajęć jest również rozwijanie i doskonalenie 

umiejętności oceny innowacji językowych, 

rozpoznawania błędów i ich korekty. Ponadto 

ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności 

korzystania ze słowników, wydawnictw 

poprawnościowych i innych źródeł wiedzy o języku. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna pojęcie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej K_W14 

W_02 zna zagadnienia praktyki wystąpień publicznych K_W14 

W_03 
zna zasady etyki słowa i etykietę korespondencji tradycyjnej i 

elektronicznej 
K_W14 

W_04 zna zagadnienia poprawności i sprawności językowej K_W13, K_W14 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi sprawnie komunikować się i poprawnie używać języka polskiego K_U13 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 potrafi sprawnie komunikować się i poprawnie używać języka polskiego K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o języku polskim, w tym poprawności gramatycznej, 

ortograficznej i interpunkcyjnej. gramatyki języka polskiego oraz kultury języka, znać najważniejsze pozycje 

słownikowe dotyczące polszczyzny i umie z nich korzystać. 

Treści modułu kształcenia: 

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

poprawnościowe. Wybrane zagadnienia poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej. Wybrane zagadnienia 

poprawności fonetycznej. Wybrane zagadnienia poprawności fleksyjnej. Wybrane zagadnienia 

poprawności słowotwórczej. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej. Podstawowe zagadnienia z 

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

mówienia. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

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

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

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

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

8. E. Łuczyński, J. Mackiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2006. 

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

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

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

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

13. J. Podracki, Pułapki językowe - w szkole i nie tylko, Warszawa 2000. 

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

2011. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: heurystyczne, samodzielnych doświadczeń, podająca, pokaz. Formy: zbiorowa, grupowa, 

indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Aktywnością podczas wykładu – udział w dyskusji; sprawdziany pisemne. Zaliczenie końcowe na ocenę w 

formie pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

wiedzą z zakresu kultury języka. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Praca samodzielna studenta 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godziin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Praca samodzielna studenta 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


