
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski II 

Nazwa w języku angielskim:  English II 

Język wykładowy:  Angielski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sylwia Grądzielewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Sylwia Grądzielewska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2+ ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U18 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U18 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U18 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U18 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U18 

U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U18 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K04, K_K07 

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

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie Język angielski I. 

Treści modułu kształcenia: 

Środowisko pracy – rozmowy nt. różnych zawodów, obowiązków służbowych i warunków pracy. Zakupy − 

ubrania, akcesoria, smartfony, zwyczaje zakupowe; negocjacje cenowe. Aktywność edukacyjna i 

szkoleniowa − rozmowa nt. szkół, uczelni, nauczycieli i studentów. Potrawy – opis różnych potraw i 

sposobów ich przygotowywania, kulturowe uwarunkowania żywienia. Teksty specjalistyczne o tematyce 

związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Outcomes, Split Edition A, Second Edition, Hugh Dellar, Andrew Walkley, National Geographic 

Learning, CENGAGE Learning 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe; 

2. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014, 

PWN-OUP; 

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP; 

4. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności, jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach, 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 



dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki II 

Nazwa w języku angielskim:  German II 

Język wykładowy:  Niemiecki (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr inż. Marzena Lisowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Marzena Lisowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2+ ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U09, K_U18 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U09, K_U18 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U09, K_U18 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U09, K_U18 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U09, K_U18 

U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U09, K_U18 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K01, K_K07 

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

Forma i typy zajęć: Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie Język niemiecki I. 

Treści modułu kształcenia: 

Pracownik w zakładzie pracy/przedstawicielstwo/filie. Sprzedaż usług. Rozwiązywanie problemów 

związanych z funkcjonowaniem firmy. Oferty pracy/CV/list motywacyjny/rozmowa 

kwalifikacyjna/świadectwo pracy. Współczesne formy zatrudnienia/rynek pracy. Teksty specjalistyczne  o 

tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2, 

Hueber Verlag. 

Literatura dodatkowa: 

5. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe. 

6. Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki PONS, wyd. Lektor Klett. 

7. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności, jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach, 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 

dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język rosyjski II 

Nazwa w języku angielskim:  Russian II 

Język wykładowy:  Rosyjski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Nauczyciele języka rosyjskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2+ ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U18 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U18 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U18 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U18 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U18 

U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U18 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K04, K_K07 

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

Forma i typy zajęć: Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie Język rosyjski I. 

Treści modułu kształcenia: 

Środowisko pracy – rozmowy nt. różnych zawodów, obowiązków służbowych i warunków pracy. Zakupy − 

ubrania, akcesoria, smartfony, zwyczaje zakupowe; negocjacje cenowe. Aktywność edukacyjna i 

szkoleniowa − rozmowa nt. szkół, uczelni, nauczycieli i studentów. Potrawy – opis różnych potraw i 

sposobów ich przygotowywania, kulturowe uwarunkowania żywienia. Teksty specjalistyczne o tematyce 

związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Anna Pado, Start. ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą 

CD. Kurs dla dorosłych i studentów,  Warszawa, Wyd. WSiP 2011, 112 s. 

Literatura dodatkowa: 

8. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności, jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach, 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 

dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wychowanie fizyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Physical Education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Centrum Sportu i Rekreacji 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy i drugi 

Semestr:  Drugi i trzeci 

Liczba punktów ECTS:  0 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Nauczyciele Centrum Sportu i Rekreacji 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie 

studentom podstawowych wiadomości i umiejętności 

umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz 

samodzielne podejmowanie działań w celu 

doskonalenia funkcjonowania organizmu. Rozwój 

sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz 

dostarczenie studentom wiadomości i umiejętności 

umożliwiających samokontrolę samoocenę i 

samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie. 

Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych 

w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i 

sportowej. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec 

aktywności fizycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka  

W_02 

posiada podstawową wiedzę o wpływie stylu życia i czynników 

środowiskowych na zdrowie. wymienia główne zagrożenia zdrowotne 

(choroby cywilizacyjne – ich objawy i przyczyny) oraz zagrożenia 

społeczne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki. wymienia i 

wyjaśnia zasady zdrowego stylu życia 

 

W_03 
wymienia i opisuje podstawowe elementy techniki oraz taktyki gier 

zespołowych 
 



W_04 wyjaśnia przepisy gier zespołowych oraz sygnalizację sędziowską  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi dbać o doskonalenie własnej sprawności ruchowej poprzez 

stosowanie odpowiednich dla siebie ćwiczeń 
 

U_02 

posiada podstawowe umiejętności ruchowe i potrafi wykonać elementy 

techniczne z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, 

lekkiej atletyki, form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do 

wyboru 

 

U_03 
potrafi pełnić rolę sędziego, organizatora rozgrzewki, gier i zabaw 

rekreacyjno-sportowych 
 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

samodzielnie podejmuje działania związane z rozwojem oraz 

utrzymaniem na wysokim poziomie własnej sprawności fizycznej, ma 

świadomość wpływu aktywności fizycznej człowieka na wszystkie jego 

organy i układy, rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na 

ludzki organizm, dostrzega konieczność dbałości o sprawność, zdrowie i 

budowę własnego ciała 

 

K_02 

rozwija własne upodobania sportowe, uczestniczy w życiu sportowym 

korzystając z różnych jego form, odrzuca zachowania niebezpieczne dla 

życia i zdrowia, przyjmując rolę promotora zachowań zdrowotnych w 

swoim środowisku 

 

K_03 
akceptuje wartość społeczną przestrzegania przepisów i uczestnictwa w 

zawodach w zgodzie z postawą fair play 
 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach CSiR. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów 

technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny, 

podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji 

treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu edukacji 

zdrowotnej. 

Literatura podstawowa: 

1. M. Bondarowicz, Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 2006. 

2. Cz. Sieniek, Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej 

dla celów dydaktycznych, Sosnowiec 2010. 

3. Z. Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne. AWF, Poznań 1998.  

4. R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe. WSiP, Warszawa 2008. 



5. J. Talaga, A-Z sprawności fizycznej - atlas ćwiczeń. Ypsylon,  Warszawa 1995. 

6. J. Talaga, Sprawność fizyczna ogólna. Poznań 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. T. Arlet , Koszykówka, podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001. 

2. L. Biernacki, J. Kubrycht, Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny, Gdańsk 2013. 

3. M. Bodarowicz, Zabawy i gry ruchowa na zajęciach sportowych. Warszawa 2002. 

4. G. Grządziel, D. Szade, Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF, Katowice 

2008. 

5. T. Huciński T, Vademecum koszykówki. Warszawa 1997. 

6. T. Huciński, I. Lekner, Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów . Wrocław 2001. 

7. A. Kowal, S. Zaborniak, Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006. 

8. T. Stefaniak, Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK 2011. 

9. J. Talaga, Piłka nożna. Nauczanie i doskonalenie techniki, Estrella, Warszawa 2015 

10. J. Talaga, ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki  Poznań 2006. 

11. J. Wołyniec, Przepisy Gier Sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK 2006. 

12. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2008. 

13. A. Zając, J. Chmura, Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych, AWF, Katowice 

2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia w grupach z wykorzystaniem metody analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu 

techniki i metod specyficznych dla zajęć wychowania fizycznego (metody ścisłej, metod intensyfikujących i 

indywidualizujących zajęcia, pokaz, objaśnienia, metoda zadaniowa, metoda problemowa). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Centrum Sportu i 

Rekreacji. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 0 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia wychowania i kształcenia specjalnego 

Nazwa w języku angielskim:  History of education and special 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:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

historycznymi uwarunkowaniami współczesnej 

pedagogiki, z historią rozwoju myśli i doktryn 

pedagogicznych oraz dziejami praktyki 

pedagogicznej (placówek i instytucji wychowania 

specjalnego). 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie klasyczne i współczesne procesy wychowania i nauczania 

lub kształcenia oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich 

powiązania z dziedzinami nauk społecznych i humanistycznych 
K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z pedagogiki ogólnej, społecznej. 

Treści modułu kształcenia: 



Zapoznanie studentów z podstawami historii wychowania i kształcenia specjalnego. Wychowanie w 

starożytności. Grecki model wychowania. Koncepcje wychowawcze w starożytnym Rzymie. Wychowanie i 

oświata w wiekach średnich. Wychowanie stanowe. Oświata kościelna. Pierwsze uniwersytety – dwa 

modele organizacyjne. Wychowanie humanistyczne. Humanizm, reformacja i kontrreformacja. Początkowe 

formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Powstanie i rozwój instytucji opiekuńczych i 

wychowawczych. Pierwotne instytucje opiekuńczo-wychowawcze i ich rozwój. Opieka nad dziećmi 

biednymi, osieroconymi i opuszczonymi. Rozwój opieki pedagogicznej nad dziećmi biednymi, osieroconymi 

i opuszczonymi na przełomie XVIII i XIX wieku w Europie i Polsce. Narodziny szkolnictwa specjalnego i 

opieki pedagogicznej. Szkolnictwo specjalne i opieka pedagogiczna nad dziećmi głuchymi, niewidomymi, 

upośledzonymi, oraz przewlekle i psychicznie chorymi. Instytucje o charakterze wychowawczym. Zakłady i 

szkoły specjalne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Instytucje dla dzieci moralnie zaniedbanych i 

upośledzonych umysłowo. Pedagogika opiekuńcza w Polsce. Rodzinkowy system wychowania 

zakładowego. Obrona praw dziecka. Gniazda sieroce. Pedagogika specjalna w latach 1918-1939 i 

tworzenie się systemu resocjalizacji. Metoda ośrodków pracy. Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. 

Kształcenie nauczycieli. Zakłady poprawczo-wychowawcze oraz pracy przymusowej i resocjalizacyjnej, 

ośrodki karnopoprawcze, domy poprawy, przytułki, reformatoria, rolnicze kolonie karne, szkoły poprawcze. 

Formy pomocy i pedagogika specjalna w okresie okupacji. Postawa społeczeństwa polskiego. Polski 

Czerwony Krzyż, Rada Pomocy Żydom, Rada Główna Opiekuńcza. Sytuacja ludzi upośledzonych. 

Warunki pracy szkół i zakładów specjalnych. Postawa i działalność nauczycieli. Współczesne wychowanie i 

kształcenie osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Typy i rodzaje placówek oświatowych dla osób z 

niepełnosprawnościami. Przygotowanie nauczycieli do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 

Podsumowanie zajęć, weryfikacja wiedzy i umiejętności. 

Literatura podstawowa: 

1. Draus J., Terlecki R., Historia wychowania, t. II, Kraków 2005. 

2. Kulbaka J., Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego, Warszawa 2012. 

3. Litak S., Historia wychowania, t. I, Kraków 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. S Mauersberga, Warszawa 1990. 

2. Pedagogika specjalna w Polsce: wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje 

rozwoju, pod red. U. Eckert i K. Poznańskiego, Warszawa 1992. 

3. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia, Kraków 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie z oceną – zaliczenie w formie pisemnej obejmujące znajomość wiedzy i ukształtowane 

umiejętności. 

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:  Pedagogika resocjalizacyjna 

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogy Rehabilitation 

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:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i 

holistycznych podstaw teoretycznych z omawianej 

dziedziny. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie prakseologii 
K_W05 

W_02 

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki resocjalizacyjnej w 

systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

K_W03, K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na 

piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień z pedagogiki 

resocjalizacyjnej; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i innych 

dyscyplin 

K_U01, K_U12 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej. 



Treści modułu kształcenia: 

Definicje, pojęcia, zakresy, rys historyczny pedagogiki resocjalizacyjnej. Polskie szkoły pedagogiki 

resocjalizacyjnej – twórców i ich dzieła. Współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne. Proces 

resocjalizacji w teorii i praktyce. Dylematy resocjalizacyjne. Nieprzystosowanie społeczne. Resocjalizacja-

readaptacja-reintegracja. Działania od izolacji do środowiska otwartego. Koncepcje twórczej resocjalizacji 

jako przykłady odziaływań destygmatyzujących. Podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Pytka L. (2005), Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

2. Urban B., Stanik J.M.(2008), (red.) Resocjalizacja Tom I i II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

3. Sobczak S. (2009), Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo 

Pedagogium 

4. Zacharuk T. (2008), Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 

Literatura dodatkowa: 

1. Pytka L., Konopczyński M., Sobczak S. (2005), Skala nieprzystosowania społecznego uczniów na 

Mazowszu. Warszawa: Pedagogium 

2. Barej – Biernat D. (2011), Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji 

szkolnych i pozaszkolnych. Kraków: IMPULS 

3. Urban B. (2001), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Resocjalizacja Polska nr 1/2010,  

4. Zacharuk T. (2011), Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie. Siedlce: 

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny 

5. Kalinowski M., Pełka J. (2003), Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Warszawa: Akademia 

Pedagogiki Specjalnej 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Efekt z wiedzy weryfikowany będzie na podstawie odpowiedzi udzielnych na pytania zadane na egzaminie 

ustnym bądź pisemnym, a efekt z umiejętności na podstawie. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny/ustny. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem. Podstawą uzyskania zaliczenia z egzaminu jest otrzymanie łącznie co 

najmniej 51% ogólnej sumy punktów z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne oraz punktów uzyskanych za 

wykonane zadania. Sumę uzyskanych przez słuchacza punktów przelicza się na oceny następująco:0d 

51% ocena 3,0, od 61% ocena 3,5, od 71% ocena 4,0, od 81% ocena 4,5, od 91% ocena 5,0. Poprawa dla 

słuchaczy, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie obejmujące treści przedmiotu. 

Słuchacz losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu 

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie się do wykładów 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie prezentacji 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Przygotowanie się do wykładów 20 godzin 

Studiowanie literatury 26 godzin 

Przygotowanie prezentacji 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Patologie społeczne 

Nazwa w języku angielskim:  The social pathologies 

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:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy zakresu 

patologii społecznych, determinantów 

psychospołecznych i motywów działania 

antyspołecznego a także dostarczenie wiedzy i 

umiejętności pozwalającej na podejmowanie działań 

resocjalizacyjnych wobec osób objętych patologią. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi 

prawidłowościach 
K_W14 

W_02 
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej , 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także 

motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U01, K_U02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przedstawienie zagadnień i literatury przedmiotu. Wskazanie na efekty kształcenia i sposoby ich 

weryfikacji. Pojęcie zdrowia fizycznego i psychicznego. Istota i charakter patologii społecznej. Patologia i 

dewiacja, norma i patologia – wokół terminów pojęciowych. Zaburzenia wychowawcze XXI wieku jako 

źródło patologii społecznej. Historyczne i współczesne teorie patologii i dewiacji społecznej. Patologie 

społeczne jako przedmiot badań i analiz w naukach społecznych. Wybrane teorie patologii społecznej: 

Zachowania dewiacyjne w ujęciu E. Durkheima, Teoria anomii R. Mertona, Patologie i dewiacje społeczne 

w ujęciu A. Giddensa, Stygmatyzacja i etykietyzacja wg Goffmana i Beckera, Inne teorie rozwoju patologii 

(dewiacji) społecznej. Etiologia zjawisk patologii społecznej. Źródła i okoliczności tworzenia się patologii 

społecznych (aspekty środowiskowe, aspekty osobowościowe). Współczesne przejawy patologii 

społecznej i dewiacji. Wybrane zjawiska patologii społecznych. Człowiek jako istota społeczna – problemy 

socjalizacji a rozwój patologii społecznych – nierówności ekonomiczne, nierówności społeczne. Ekskluzja 

społeczna a zjawiska patologii społecznej. Podsumowanie zajęć. 

Ćwiczenia: Przedstawienie zagadnień i literatury przedmiotu. Wskazanie na efekty kształcenia i sposoby 

ich weryfikacji. Możliwe wpływy patogenne: środowiska rodzinne, środowiska szkolne, środowiska grup 

rówieśniczych – formalnych i nieformalnych, media i ich możliwe wpływy patogenne. Stres i jego możliwe 

patologiczne skutki. Sytuacja kryzysu egzystencjalnego oraz jego skutków osobowościowych. Tło 

psychofizyczne tworzenia się uzależnień. Problematyka wykluczenia społecznego i przeciwdziałanie. 

Przemoc w rodzinie – formy, etapy; portret psychologiczny ofiary i sprawcy. Narkomania jako zjawisko 

współczesnej patologii społecznej. Alkoholizm – skala zjawiska; diagnoza uzależnienia; uwarunkowania i 

skutki uzależnienia. Prostytucja i inne patologie społeczne na tle seksualnym. Dewiacje kryminalne a 

dewiacja społeczna. Źródła zachowań dewiacyjnych. Hazard i gry- uwarunkowania, skala zjawiska i 

zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Propozycje wsparcia socjalnego oraz terapii dla osób cierpiących – w 

oparciu o psychologiczne modele człowieka i jego funkcjonowania społecznego. Podsumowanie zajęć 

Literatura podstawowa: 

1. Pospiszyl I. (red.), Patologie społeczne, 2008 

2. Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, 2007 

3. Bębas S., Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego Kraków 2020 

4. Jędrzejko M., Młodzież w zaburzonym świecie, Dąbrowa Górnicza 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. Zawada P., Uzależnienie od Internetu jako wyraz patologii społecznej, „Seminarium. Poszukiwania 

naukowe”, 41/2020  

2. Laitinen A., Sa¨rkela A., Four conceptions of social pathology, European Journal of Social Theory 2019, 

Vol. 22(1) 80–102, https://doi.org/10.1177/1368431018769593 

3. Polanowska A., Patologie społeczne w miejscu pracy – analiza i ocena zjawiska we współczesnych 

czasach, „Zarzadzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie” 2018, 1(96), s. 57-67 

4. Kolasa-Skiba A., Mobbing i bullying w szkole, 

https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/eto/article/view/17/10 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład konwersatoryjny, konwencjonalny, problemowy, metoda podająca, pokaz, problemowa, 

praktycznego działania, dyskusja, rozmowa kierowana, metody aktywne. Formy: zbiorowa, grupowa, 

indywidualna. 



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie prezentacji wybranego zagadnienia odnośnie patologii społecznej 

i sprawdzenia wiedzy za pomocą egzaminu ustnego lub pisemnego, np. w formie testu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocenę końcową stanowi średnia dwóch ocen z: przygotowanej prezentacji odnośnie zagadnienia 

dotyczącego patologii społecznej oraz egzaminu ustnego bądź testu sprawdzającego wiedzę z treści 

przedmiotu. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 27,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 87,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielna praca studenta 115 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy dydaktyki ogólnej 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of general didactics 

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:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę z 

dydaktyki ogólnej, będącą podstawą do planowania, 

realizowania procesu nauczania-uczenia się. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawowe koncepcje dydaktyczne i ich wartości aplikacyjne oraz 

ogólne założenia merytoryczne dotyczące procesu nauczania-uczenia 

się 

K_W02 

W_02 

zna metody nauczania i niezbędne wskazania metodyczne w zakresie 

planowania i realizowania zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych 

potrzeb edukacyjnych uczniów 

K_W09, K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w 

działalności dydaktycznej, wykorzystując poznane aspekty procesu 

nauczania-uczenia się 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
podejmuje decyzje związane z organizacją procesu kształcenia z 

elementami edukacji włączającej 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i rozwojowej. 

Treści modułu kształcenia: 

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Podstawowe 

systemy dydaktyczne i ich charakterystyka. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Dydaktyka w 

systemie nauk pedagogicznych. Podstawowe koncepcje dydaktyczne: neurodydaktyka, wielostronne 

kształcenie, konstruktywizm, teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Główne nurty myślenia o 

edukacji szkolnej i szkole. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele 

współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne. 

Szkoła (w tym szkoła specjalna) i jej program. Europejski kontekst zmiany programu szkoły. Wzorce i 

modele programów nauczania. Programy autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy 

dydaktycznej. Współczesne koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich implikacje dla edukacji 

nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej praktyki. Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia się. 

Szkolne uczenie się. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Zasady dydaktyki. Metody 

nauczania. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. 

Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne. Diagnoza, kontrola i 

ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów. Działania edukacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości 

uczniów, w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Edukacja włączająca. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. 

Literatura podstawowa: 

1. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Wyd. BGW, Warszawa 1996 

2. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka, Impuls, Kraków 2012 

3. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Żak, Warszawa 1996 

4. K. Żegnałek, Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, WSP TWP, Warszawa 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. A. Marszałek, Toruń, 2011  

2. J. Dewey, Jak myślimy?, PWN, Warszawa 1988 

3. D.  Klus- Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 

2010 

4. H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, Wyd. Veda, Warszawa 1994 

5. B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 1997  

6. U. Tyluś, Wprowadzenie do studiowania pedagogiki, Wyd. UPH, Siedlce 2014 

7. M. Kostera, A. Rosiak, Zajęcia dydaktyczne, GWP, Gdańsk 2014 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykład problemowy. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

W_01 – podczas zaliczenia przedmiotu na podstawie odpowiedzi ustnej; W_02 – podczas zaliczenia 

przedmiotu na podstawie odpowiedzi ustnej; U_01 – w trakcie prowadzenia dyskusji w wyznaczonych 

obszarach tematycznych podczas wykładu problemowego i zaliczenia przedmiotu; K_01 – podczas 

dyskusji heurystycznej zakończonej wnioskami (wykład, zaliczenie przedmiotu). 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie z oceną: zaliczenie przedmiotu na podstawie udzielenia odpowiedzi ustnych na 3 pytania z 

zestawu zagadnień. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Studiowanie literatury 33 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
33 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Logopedia 

Nazwa w języku angielskim:  Speech therapy 

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:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni  

Założenia i cele przedmiotu: 

Logopedia jako dyscyplina wiedzy. Zaburzenia mowy 

i ich istota. Rozwijanie świadomości konsekwencji 

zaburzeń mowy. Kształtowanie otwartości na kontakt 

z osobami dotkniętymi zaburzeniami mowy i słuchu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna koncepcje terapii logopedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów 
K_W13 

W_02 
zna 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 założeniami terapii 

logopedycznej oraz zastosować wiedzę w projektowaniu działań na rzecz 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_U13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z emisji głosu i kultury języka. 



Treści modułu kształcenia: 

Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych. Badanie relacji 

między stanami języka i sprawnościami komunikacyjnymi a przebiegiem biologicznych czynności, 

centralnych i obwodowych, warunkujących mowę. Pola aktywności logopedii: a. profilaktyka logopedyczna 

(wczesna opieka logopedyczna, logopedia szkolna, logopedia artystyczna), b. zaburzenia mowy. 

Sprawności biologiczne warunkujące język i zachowania językowe. Klasyfikacje zaburzeń mowy: 

objawowa (L. Kaczmarek), przyczynowa (I. Styczek), procedur logopedycznych (S. Grabias). Kompetencja 

językowa i jej zaburzenia: Język a poznanie: teza Herdera – Humboldta. Weryfikacja tezy na gruncie 

antropologii kulturowej (E. Sapir, B. Whorf) i socjolingwistyki (teoria kodów rozwiniętych i ograniczonych B. 

Bernsteina). Wiedza subiektywna (teoria A. Korzybskiego), potoczny obraz świata – naiwny realizm A. 

Schutza. Struktura języka: poziom fonologiczny, morfologiczny i składniowy. Fonem a głoska: mechanizmy 

zaburzeń wymowy. Morfologia – zaburzenia w funkcjonowaniu morfemów słowotwórczych i fleksyjnych. 

Kompetencja komunikacyjna i jej zaburzenia. Procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, 

programowanie terapii, prowadzenie terapii. 

Literatura podstawowa: 

1. S. Grabias, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych, 

„Logopedia” tom 39/40, Lublin 2011, s. 9-34. 

2. I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1981. 

3. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001. 

Literatura dodatkowa: 

1. S. Grabias, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, w: Zaburzenia mowy, seria „Mowa, teoria, praktyka” 

red. S. Grabias, Lublin 2001, s. 11-43. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład uniwersytecki prowadzony z zastosowaniem prezentacji filmowych i fonicznych (filmów i nagrań z 

zachowań oraz wypowiedzi osób dotkniętych zaburzeniami). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie z oceną – zaliczenie w formie pisemnej, obejmujące znajomość wiedzy i ukształtowane 

umiejętności. Odpowiedź ustna na 3 pytania z zestawu zagadnień.  

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 

Ćwiczenia 30 godzin 



Konsultacje 28 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 30 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 28 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 30 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i uczniów 

Nazwa w języku angielskim:  Psychological determinants of children's development 

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:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu 

psychologii rozwoju niezbędne do wykorzystania w 

praktyce pedagoga specjalnego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawy psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki: proces 

wychowawczy w kontekście wyzwań rozwojowych dzieci i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychologiczne wymiary interakcji 

wychowawczej oraz strategii oddziaływań wychowawczych, wychowanie 

do wartości i odpowiedzialności, kształtowanie postaw prospołecznych, 

kompetencje emocjonalno-społeczne (rozwój, zakłócenia, diagnoza, 

warunki i możliwości kształtowania), źródła niedostosowania 

społecznego i diagnozę jego ryzyka, psychologiczne konsekwencje 

zaniedbań środowiskowych, trudności wychowawcze i adaptacyjne 

wynikające ze zmiany środowiska życia, założenia profilaktyki 

uniwersalnej i selektywnej, postawy i style wychowawcze 

K_W01 

W_02 

zna psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i uczniów: środowisko 

rozwoju –strukturę i konsekwencje, czynniki zakłócające proces rozwoju, 

konsekwencje niepunktualności wydarzeń życiowych, mechanizm 

adaptacji i trudności przystosowawczych, zaburzenia i opóźnienia 

rozwojowe, wyzwania rozwojowe, koncepcje jakości życia i dobrostanu; 

psychologiczne uwarunkowania kształcenia dzieci i uczniów: proces 

uczenia się w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

uwarunkowania i konsekwencje motywacji do uczenia się i osiągnięć, 

powodzenia i niepowodzenia szkolne – przyczyny i skutki; koncepcję 

K_W02 



zrównoważonego rozwoju; sytuację szkolną ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; psychologiczne mechanizmy przebiegu i 

oceny efektów procesu uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; sposoby identyfikacji uzdolnień ucznia; zagadnienie 

pomocy psychologicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi analizować zjawiska, zależności, związki i problemy zachodzące 

w obszarze procesu nauczania-uczenia się dzieci i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do wiedzy 

psychologicznej 

K_U02 

U_02  
potrafi omówić psychologiczny kontekst procesu wychowania dzieci i 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu psychologii 

rehabilitacji i niepełnosprawności w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii psychologów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów; 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z psychologii ogólnej i wychowawczej. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia psychologii rozwoju. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju dziecka. Zaburzenia i 

opóźnienia rozwojowe. Teoria przywiązania. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju poznawczego. 

Psychologiczne uwarunkowania rozwoju emocjonalnego i moralnego. Psychologiczne uwarunkowania 

rozwoju społecznego. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju pojęcia „ja”. Rozwojowe uwarunkowania 

kształcenia dzieci i uczniów. Przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych. Psychologiczne konsekwencje 

zaniedbań środowiskowych. Proces wychowawczy w kontekście wyzwań rozwojowych dzieci. Proces 

wychowawczy w kontekście wyzwań rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Literatura podstawowa: 

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

rozdziały) 

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

rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i S-ka 

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

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



4. Malinowska J., Jezierska-Wiejak E. (2017). Dziecko w sytuacjach uczenia się : codzienność w 

poznawaniu świata i siebie. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 

5. Piaget J. (2012). Mowa i myślenie dziecka. Wydawnictwo naukowe PWN 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, analiza przypadku. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające podczas 

zaliczenia. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczenie pisemne. 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 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury 46 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


