
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnostics in special 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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  8 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie studentów z oceną 

wieloaspektowego funkcjonowania ucznia i 

badaniami diagnostycznymi w tym zakresie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, 

fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników 

środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie 

K_W01 

W_02 
zna i rozumie ocenę skuteczności stosowanych metod wychowania, 

kształcenia, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii 
K_W05 

W_03 

zna i rozumie rolę i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, 

rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych 

instytucji. 

K_W05 

W_04 zna i rozumie podstawy, cele, założenia, obszary i cechy diagnozy K_W11 

W_05 
zna i rozumie procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w 

pedagogice specjalnej – analizy jakościowe i ilościowe 
K_W11 

W_06 
zna i rozumie przydatność metod diagnostycznych w ocenie specyfiki 

zaburzeń w rozwoju 
K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi analizować dokumenty i prace dziecka i ucznia pod kątem 

określenia jego możliwości i specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz 

środowiskowych uwarunkowań jego funkcjonowania 

K_U01 

U_02 potrafi konstruować proste narzędzia do diagnozy pedagogicznej K_U03 

U_03 potrafi interpretować wyniki diagnozy pedagogicznej K_U04 

U_04 
potrafi planować ewaluacje procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci i 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
K_U10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

związane z organizacją procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego 
K_K01 

K_02 

jest gotów do podejmowania współpracy z nauczycielami, specjalistami, 

rodzicami lub opiekunami, dziećmi i uczniami w poszukiwaniu przyczyn 

trudności;; 

K_K03 

K_03 

jest gotów do dzielenia się wiedzą z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

z dzieckiem lub uczniem i jego rodzicami lub opiekunami na rzecz 

zapewniania mu optymalnych warunków rozwoju w środowisku 

włączającym 

K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw psychologii rozwojowej i biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Podstawy, cele, założenia, obszary i cechy diagnozy. Procedury badań diagnostycznych i 

eksperymentalnych w pedagogice specjalnej – analizy jakościowe i ilościowe. Przydatność metod 

diagnostycznych w ocenie specyfiki zaburzeń w rozwoju. Wybrane metody oceny funkcjonowania 

edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci oraz uczniów i czynników środowiskowych 

wpływających na ich funkcjonowanie. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, kształcenia, 

rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, 

rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji. Współpraca z 

nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, dziećmi i uczniami w poszukiwaniu przyczyn 

trudności i na rzecz zapewniania mu optymalnych warunków rozwoju w środowisku włączającym. 

Ćwiczenia: Analiza dokumentów i prac dziecka i ucznia pod kątem określenia jego możliwości i 

specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz środowiskowych uwarunkowań jego funkcjonowania. Interpretacja 

wyników diagnozy pedagogicznej. Konstruowanie prostych narzędzi do diagnozy pedagogicznej. 

Planowanie ewaluacji procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Literatura podstawowa: 

1. Niemierko B. (2009), Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki. Warszawa 



2. Trochimiak B. (2011), Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. /w:/ J. 

Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. 

Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

Literatura dodatkowa: 

1. Jarosz E., Wysocka E. (2006), Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania. 

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 

2. Trochimiak B., Gosk U. (2010), Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 

3. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. 

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 

4. Reindal S.M. (2008), A social relational model of disability: a theoretical framework for special needs 

education?, “European Journal of Special Needs Education”, Volume 23 

5. Wybrane rozporządzenia MEN 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia oparte na analizie prac, ćwiczenia praktyczne 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Test wiedzy oraz zadania praktyczne wykonywane przez studentów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o zadania praktyczne wykonywane przez studentów powyżej 50% 

wykonanych zadań. Egzamin pisemny. Kryterium oceny: stopień opanowania wymaganej wiedzy. Kryteria 

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

80% pkt. – ocena 4,0; 81%-80% pkt – ocena 4,5; więcej niż 91% pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  15 godzin 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 40 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć  30 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 30 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 8 

Studia niestacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 45 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć  60 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 30 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 8 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyki zawodowe 

Nazwa w języku angielskim:  Apprenticeships 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  8 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie studentów z 

funkcjonowaniem i zadaniami placówek systemu 

oświaty oraz z funkcjonowaniem uczestników życia 

szkolnego (uczniowie i nauczyciele). 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie specyfikę funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki 

systemu oświaty, w których jest odbywana praktyka, w szczególności: 

zadania opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań 

pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj 

prowadzonej dokumentacji 

K_W11 

W_02 

zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w 

przedszkolu i uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza 

nimi 

K_W15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi zaobserwować funkcjonowanie dziecka lub ucznia oraz 

nauczyciela w życiu przedszkola lub szkoły 
K_U01 

U_02 
potrafi dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych lub 

doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych 
K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 
jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 

zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Praktyka ciągła w placówce 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zaliczona praktyka śródroczna 

Treści modułu kształcenia: 

Specyfika funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, w których jest odbywana 

praktyka, w szczególności: zadania opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań 

pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji. Zasady 

zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i 

poza nimi. Funkcjonowanie dziecka lub ucznia oraz nauczyciela w życiu przedszkola lub szkoły – 

obserwacja. Analiza i interpretacja zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych. Współdziałanie z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami w celu 

poszerzania swojej wiedzy. W czasie praktyk student wykonuje następujące zadania: hospituje zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne, prowadzi samodzielne lekcje przygotowane pod kierunkiem nauczyciela, bierze 

czynny udział w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych, przygotowuje zestawy pomocy naukowych, 

gromadzi informacje o zasadach i formach współpracy szkoły z rodzicami i ze środowiskiem, poznaje 

zakres działań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli, zapoznaje się z innymi formami pracy szkoły, 

wskazanymi przez dyrektora lub nauczyciela. 

Literatura podstawowa: 

Regulamin praktyki na kierunku Pedagogika specjalna UPH w Siedlcach 

Literatura dodatkowa: 

1. Tomkiewicz-Bętkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego: poradnik, Kraków 2014 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zgodnie z Regulaminem praktyk 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Dziennik praktyk, ocena opiekuna z placówki 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Zgodnie z regulaminem praktyk: zaliczenie na podstawie dziennika praktyk i oceny 

opiekuna w placówce. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Praktyka 60 godzin 

Konsultacje  15 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zajęć 125 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 8 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Praktyka 60 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 125 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 8 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Nazwa w języku angielskim:  
Therapeutic methods in working with students with special educational 

needs 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

umiejętności pracy i komunikacji z osobami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za pomocą 

metod terapeutycznych a także umiejętności 

indywidulanego doboru metod do potrzeb osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie metodykę wdrażania nauczania otwartego; modele 

nauczania indywidualizującego 
K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi projektować zajęcia dla zróżnicowanych grup dzieci i uczniów K_U11 

U_02 

potrafi motywować dziecko i ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; rozwijać jego ciekawość, aktywność i samodzielność, 

wspierać motywację do uczenia się 

K_U08 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa znajomość pedagogiki ogólnej, specjalnej. Znajomość podstawowych terminów 

pedagogicznych. Wiedza na temat rozwoju społecznego. 

Treści modułu kształcenia: 

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

literatury przedmiotu. Cele i zadania metod edukacyjno-terapeutycznych. Ciekawość i zainteresowania 

dziecka jako warunek skuteczności oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych. Możliwości wykorzystania 

rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Relacje niepełnosprawne 

dziecko – sprawne rodzeństwo. Metody usprawniające funkcjonowanie percepcyjno-motoryczne: Weroniki 

Scherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, Malowania dziesięcioma palcami, Terapia integracji sensorycznej, 

N.C Kephart, terapia taktylna S. Masgutowej. Metody usprawniające funkcjonowanie poznawczo-

komunikacyjne: Baśniowe spotkania, Metoda Marii Montesorii, Metoda F. Affolter, Metoda B. Zakrzewskiej. 

Metody usprawniające funkcjonowanie społeczne: Muzykoterapia, Biblioterapia, Trening relaksacyjny, 

Choreoterapia. Metoda stymulacji polisensorycznej „poranny krąg” – specyfika pracy z osobami z głębszą 

niepełnosprawnością intelektualną. Zakończenie zajęć. Podsumowanie i wnioski. 

Literatura podstawowa: 

1. Bogdanowicz M. (2000). Integracja percepcyjno-motoryczna. Terapia – diagnoza terapia. Warszawa: 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, s.125-144 

2. Cramer D. (1990). Uprawianie muzyki z dziećmi i młodzieżą. W:  Sękowska Z. (red.), Teoria i praktyka 

pedagogiki specjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS 

3. Herzyk E. (2004). Metoda Orffa w nauczaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. W: Rewalidacja (1)15/2004, s. 102-108. 

4. Knill Ch. (1997).  Dotyk i komunikacja. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-

Pedagogiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Literatura dodatkowa: 

1. Wosik-Kawala D., Zubrzyckaj-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 

nauczyciela, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013 

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

jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu: praca zbiorowa, pod red. nauk. Lesława Pytki, Tamary 

Zacharuk, Ewy Jówko, Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014, s. 

427-440 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca grupowa i indywidualna.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z umiejętności będą weryfikowane za pomocą rozwiązywania zadań problemowych podczas zajęć 

ćwiczeniowych a także na podstawie przygotowanego i zrealizowanego scenariusza zajęć 

wykorzystującego konkretną metodę terapii wraz z samodzielnie przygotowanymi pomocami 

dydaktycznymi. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na oceną, podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych zadań weryfikujących efekty kształcenia. Podstawą uzyskania zaliczenia 

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

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% ocena niedostateczna, 51% ocena 



dostateczna, 61% ocena dostateczny plus, 71% ocena dobra, 81% ocena dobry z plusem, 91% ocena 

bardzo dobra. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51 % – zaliczenie ustne 

obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień 

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

trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zaburzenia przystosowania społecznego 

Nazwa w języku angielskim:  Social adaptation disorders 

Język wykładowy:  Polski 

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

Pedagogika resocjalizacyjna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą zaburzeń występujących w 

procesie socjalizacji, przyczyn ich występowania ich 

rodzaju i specyfiki, a prawno-społecznych 

uwarunkowań pracy z osobami zaburzonymi 

społecznie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie  proces resocjalizacji w teorii i praktyce, dylematy 

resocjalizacyjne, nieprzystosowanie społeczne 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi określać dylematy socjalizacyjne oraz nieprzystosowanie 

społeczne 
K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów autorefleksji nad rozwojem zawodowym K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykłady 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Zaburzenia w rozwoju a zadania rozwojowe dzieci w poszczególnych okresach życia. Norma, granice 

normy. Statystyczne, kliniczne, teoretyczne społeczno-kulturowe kryteria oceny prawidłowych i 

nieprawidłowych zachowań. Diagnoza i prognozowanie rozwoju dziecka wykazującego objawy 

nieprzystosowania społecznego. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Zaburzenia z zachowaniami 

destrukcyjnymi. Całościowe zaburzenia w rozwoju – autyzm. Zaburzenia emocjonalne – etiologia. Etiologia 

zaburzeń emocjonalnych. Zaburzenia emocjonalne w systemach klasyfikacyjnych (ICD 10 i DSM IV). 

Mechanizmy lęku i depresji. Metody i trudności diagnostyczne. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami i ich 

rodzinami. Ryzyko prób samobójczych. Zaburzenia maniakalno-depresyjne. Zaburzenia odżywiania – 

anoreksja i bulimia. Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami. Specyfika zaburzeń dziecięcych: problemy 

diagnozy, rokowania. Pomoc psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Różne formy 

pomocy dzieciom z zaburzeniami. Trudności i szanse w relacji rodzic dziecka o zaburzonym rozwoju. 

Podsumowanie zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Jundzill E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży: diagnoza – zaspokojenie,  Gdańsk 2000 

2. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000.  

3. Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Aleksandrowicz J. W., Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych:(według 

ICD-10) : psychopatologia, diagnostyka, leczenie, Kraków 1998.  

2. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2006.  

3. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1998.  

4. Kendall, P. (2010). Terapia dzieci i młodzieży, UJ, Kraków 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: pokazowa, wykład kierowany, dyskusja panelowa. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie odpowiedzi udzielnych na pytania zadane na egzaminie ustnym 

bądź pisemnym.  

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: 0-

50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 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 do egzaminu 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 do egzaminu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Edukacja w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej 

Nazwa w języku angielskim:  Education in the perspective of social rehabilitation pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

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

Pedagogika resocjalizacyjna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

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 zapoznanie studentów z 

problematyką kształcenia młodzieży 

nieprzystosowanej społecznie oraz nauczaniem 

skazanych realizowanym w zakładach karnych i 

aresztach śledczych. Student zapozna się z 

rozwiązaniami organizacyjnymi, celami i  zadaniami  

nauczania resocjalizującego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna zakres pedagogiki specjalnej, posiada wiedzę w zakresie edukacji w 

perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej, roli szkoły jako środowiska 

społeczno-wychowawczego oraz środowisko inkluzji społecznej, roli i 

zadań nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i pedagoga 

resocjalizacyjnego, funkcji wychowawczych szkoły 

K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki 

specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy 

problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i 

resocjalizacyjnych 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 

posiada umiejętności działania na rzecz poprawy jakości działania 

przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, wykorzystania 

zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych 

K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej i dydaktyki 

Treści modułu kształcenia: 

Cele, zadania i organizacja edukacji w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Podstawy prawne 

edukacji w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Funkcjonowanie szkół w placówkach 

resocjalizacyjnych. Szkolnictwo więzienne. Rola szkoły jako środowiska społeczno-wychowawczego oraz 

środowiska inkluzji społecznej. Rola i zadania  nauczycieli wychowawców placówek resocjalizacyjnych i 

penitencjarnych. Rola i zadania pedagoga resocjalizacyjnego.  

Literatura podstawowa: 

1. Szecówka A., Kształcenie resocjalizujące w: Resocjalizacja, red. B .Urban i J.M. Stanik, t.1, 2007, 

Nauczanie skazanych w zakładach karnych i aresztach śledczych, http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-

wieziennej/edukacja-skazanych/, 

2. Waśkowicz W., Kształcenie zawodowe na terenie placówek resocjalizacyjnych w schroniskach dla 

nieletnich i zakładach poprawczych, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1/27/2019  

3. Węgliński, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna, Wyd. AWH 

Antoni Dudek, Lublin 2000  

4. Instrukcja Nr 5 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowego trybu 

organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach 

śledczych z dnia 25 listopada 2008 r., 

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu 

prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2016 poz. 2004) 

Literatura dodatkowa: 

1. Czapów C., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978 

2. Siemionow J., Kształcenie resocjalizujące - specyfika i znaczenie procesu edukacji nieletnich 

niedostoso-wanych społecznie, „Resocjalizacja Polska” 4/2013, s.103-111 

3. van Eys C., School as the Arena for Resocialization, in: Children with Cancer, Mainstreaming and 

Reintegration, 1982 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium z zakresu przedmiotu – forma: pisemna/ustna 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryteria oceny: 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 

Przygotowanie do kolokwium  25 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Studiowanie literatury 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Przygotowanie do kolokwium  25 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Studiowanie literatury 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Readaptacja i reintegracja 

Nazwa w języku angielskim:  Readaptation and reintegration 

Język wykładowy:  Polski 

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

Pedagogika resocjalizacyjna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki  

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu 

readaptacji społecznej i reintegracji. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna i rozumie resocjalizację-readaptację-reintegrację K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi analizować pedagogikę resocjalizacyjną; charakteryzować pojęcia 

resocjalizacji – readaptacji – reintegracji 
K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do autorefleksji nad rozwojem zawodowym K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość pedagogiki ogólnej, specjalnej. Znajomość podstawowych terminów 

pedagogicznych. 

Treści modułu kształcenia: 



Inkluzja, reintegracja, readaptacja społeczna, usamodzielnienie we współczesnej teorii i praktyce 

resocjalizacyjnej. Readaptacja społeczna – problematyka readaptacji nieletnich w koncepcji A. 

Bałandynowicza, W. Ambrozika, T. Zacharuk i M. Konopczyńskiego. Problemy pomocy postpenitencjarnej i 

pomocy społecznej dorosłym i nieletnim opuszczającym instytucje resocjalizacyjne. Adaptacja w 

środowisku postpenitencjarnym. Umiejętności i kompetencje osób opuszczających instytucje 

resocjalizacyjne  zwiększające szanse na pomyślną readaptację społeczną. Procedura usamodzielnienia 

skazanych i nieletnich – pomoc zakładowa, sądowa i społeczna. Specjalistyczne programy readaptacji i 

reintegracji społecznej realizowane w warunkach wolnościowych i izolacyjnych. Rola kuratorów sądowych i 

pracowników socjalnych w readaptacji i reintegracji społecznej skazanych i nieletnich. Rola instytucji 

środowiska społecznego w readaptacji i reintegracji skazanych i nieletnich. Poradnictwo społeczne i 

zawodowe. Czynniki (psychiczne, rodzinne, zawodowe, środowiskowe) wpływające na efektywność 

readaptacji i reintegracji społecznej. „Dobre praktyki” readaptacji i reintegracji społecznej w Europie. 

Podsumowanie realizacji treści programowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Bałandynowicz A., Probacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011 

2. Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków 

3. Zacharuk T., Resocjalizacja w warunkach edukacji inkluzyjnej, [w:] Resocjalizacja Polska, Warszawa 

2010 

4. Dobijański M., Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej w pracy z nieletnimi w 

Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Siedlce 2017 

5. Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa, 1971 

Literatura dodatkowa: 

1. Dobijański M., Włącza(nie) społeczne dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja 

w warunkach instytucjonalnych, (w:) T. Zacharuk, red. nauk., „Student niepełnosprawny”, Wyd. UPH, 

Siedlce 2016 

2. Dobijański M., Włączanie do społeczeństwa dzieci i młodzieży niedostoswanych społecznie. Podstawy 

prawne funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, (w:) L. Ploch, E. Jówko, K. 

Marciniak-Paprocka, „Studium uwarunkowań inkluzji społecznej”, Wyd. UPH, Siedlce 

3. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i 

metodyczne, Warszawa 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: dyskusja dydaktyczna, klasyczna metoda problemowa. Forma: praca indywidualna i grupowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt z wiedzy będzie weryfikowany za pomocą testu wiedzy (kolokwium), z umiejętności za pomocą 

zadania wykonywanego przez studenta, a z kompetencji – obserwacji go podczas zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wiedzy. Sumę 

uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 

3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0 

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 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 

Przygotowanie się do wykładów 20 godzin 

Studiowanie literatury 26 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej 

Nazwa w języku angielskim:  Contemporary concepts resocialization pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

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

pedagogika resocjalizacyjna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

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 kształcenia jest zapoznanie studentów ze 

współczesnymi koncepcjami pedagogiki 

resocjalizacyjnej i zawartymi w nich inklinacjami dla 

praktyki. Student pozna współczesne nurty 

resocjalizacji oraz wypracowane na ich gruncie 

modele resocjalizacji i strategie oddziaływań na 

jednostki nieprzystosowane społecznie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna i rozumie współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice,  zachodzących w nich procesach 
K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do autorefleksji nad rozwojem zawodowym K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstaw pedagogiki ogólnej i specjalnej 

Treści modułu kształcenia: 

Behawioralne, kognitywne, behawioralno-kognitywne i wielowymiarowe koncepcje resocjalizacji. 

Koncepcja resillence, integracyjna teoria zachowania przestępczego Marca LeBlanca. Modele 

resocjalizacji (GLM, R-N-R, MBT, Model Inkluzji). Współczesne tendencje w praktyce resocjalizacyjnej: 

metody treningowe, probacja, środowiskowe hostele, rodzinne domy terapeutyczne, alternatywne metody 

terapii i resocjalizacji w pracy środowiskowej, terapia osób uzależnionych tymczasowo aresztowanych i 

odbywających karę pozbawienia wolności, system dozoru elektronicznego. 

Literatura podstawowa: 

1. M. H. Kowalczyk, Współczesne koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób z 

zaawansowanymi przejawami zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego, „Polska Myśl 

Pedagogicz-na” 6 (2020), s. 113–130 

2. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 

2000 

3. A. Siemaszko, Granice tolerancji. Wokół teorii zachowań dewiacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 1993 

4. B. Urban, Współczesne teorie w naukach społecznych wobec przestępczości i resocjalizacji, W: 

Działalność resocjalizacyjna i profilaktyczna, w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, 

poprawczych oraz karnych, red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 

2010, 11-19 

Literatura dodatkowa: 

1. Florczykiewicz J, Terapia przez kreację  plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych, 

Kraków: Impuls, 2013 

2. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2000 

3. Urban, B., Stanik, J. M. (red), Resocjalizacja, Warszawa 2007 

4. Alston, Reginald J.; Harley, Debra; Lenhoff, KarenHirschi’s, Social Control Theory: A Sociological 

Perspective on Drug Abuse Among Persons with Disabilities, „The Journal of Rehabilitation”,10/1/1995 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium z zakresu przedmiotu – forma: pisemna/ustna. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryteria oceny: 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 



Przygotowanie do kolokwium  25 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Studiowanie literatury 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  30 godzin 

Przygotowanie do kolokwium  25 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Studiowanie literatury 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Nazwa w języku angielskim:  
Basics of education and rehabilitation of people with intellectual 

disabilities 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika specjalna (sp. Edukacja i 

rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

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 wyposażenie słuchaczy w 

wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z 

intelektualną niepełnosprawnością. Osiągnięcie 

umiejętności posługiwania się terminologią, 

klasyfikacjami i charakterystykami stosowanymi w 

obszarze wspomagania rozwoju osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Poznanie podstaw 

teoretycznych oddziaływań stosowanych w 

oligofrenopedagogice. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie podstawy edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi analizować podstawy edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 
K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 jest gotów do autorefleksji nad rozwojem zawodowym K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Pedagogika specjalna 

Treści modułu kształcenia: 

Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie historyczne. 

Koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Miejsce ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną w systemach edukacji w Polsce i innych państwach. Zagadnienie osobowości i zakres 

kompetencji nauczyciela (wychowawcy). Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w różnych okresach życia. Zagadnienia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnością intelektualną. Rola rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

systemy wsparcia społecznego. 

Literatura podstawowa: 

1. Wyczesany J., Oligofrenopedagogika, Kraków 1998 

2. Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 1998 

3. Wyczesany J, Pedagogika upośledzonych umysłowo, wybrane zagadnienia, Warszawa 1999 

Literatura dodatkowa: 

1. Sowa J. Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów 1997 

2. Dziecko z trudnościami w rozwoju, red. Mihilewicz S., Kraków 2005 

3. Clarke A.M., Clarke A.D.B., Upośledzenie umysłowe- pedagogika, Warszawa 1969 

4. Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi, red. J. Rottermund, Kraków 2006 

5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422206000722?casa_token=vRROjwPBVLwAA

AAA:MM_gTKW4qB6Cdxk6KpSsTUnEW4LWGjQKJKmADVPkSo70IufgrMssSfSxYR3n3tpXy8q3V_tP

1A 

6. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S089142221400184X 

7. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422215001225 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin ustny 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. 51% wiedzy – ocena dostateczna, 61% wiedzy – ocena dostateczna plus, 71% wiedzy – ocena 

dobra, 81% wiedzy – ocena dobra plus, 91% wiedzy – ocena bardzo dobra 

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 do egzaminu 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 do egzaminu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności 

intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Cultural and social aspects of intellectual disability 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika specjalna(sp. Edukacja i 

rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Nowosad 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Nowosad 

Założenia i cele przedmiotu: 

Uzyskanie informacji w obszarze kulturowych i 

społecznych aspektów indywidualistycznego i 

wspólnotowego funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w 

zakresie rozwiązań funkcjonujących w Polsce 

określających szanse, możliwości oraz ograniczenia 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Opanowanie umiejętności ustalania i 

analizowania kulturowych i społecznych 

prawidłowości warunkujących mechanizmy 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w środowisku. Określanie 

szczegółowych celów i zadań eliminujących zjawiska 

kulturowego i społecznego ograniczania poziomu 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Analiza wyznaczników kulturowego i 

społecznego rozwoju w zakresie rozwiązywania 

problemów  oraz zapewnienia czynnego wsparcia w 

obszarze inkluzji osób dorosłym z 

niepełnosprawnością. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 



W_01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty, teorie, metody stosowane w 

pedagogice specjalnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy 

nimi w kontekście upowszechnianych kulturowych i społecznych 

aspektów niepełnosprawności intelektualnej 

P7U_W 

W_02 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji P7U_W 

W_03 

zna i rozumie różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny 

kontekst prowadzonej działalności terapeutycznej, w celu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

P7U_W 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_1 

potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy 

będące w obszarze zainteresowania nauk społecznych (zwłaszcza w 

dziedzinie pedagogiki specjalnej) z wykorzystaniem nowej wiedzy, także 

z innych dziedzin 

P7U_K 

U_2 

potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania w środowisku 

pracy i życia w kontekście kulturowego oraz społecznego aspektu 

prawno-społecznej interpretacji problematyki niepełnosprawności 

intelektualnej 

P7U_K 

U_3 

potrafi przewodzić w grupie oraz ponosić odpowiedzialność za nią w 

kontekście upowszechniania społecznie uznanych koncepcji i dyrektyw 

wspierających oczekiwane postawy akceptacji oraz poszanowania dla 

problematyki niepełnosprawności intelektualnej  

P7U_K 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz 

aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących 

działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne na rzecz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

K_K03 

K_02 

jest gotów wdrażać efektywne programy zwiększające umiejętności 

poznawcze i kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz programy poprawiające proces inkluzji społecznej w 

środowisku lokalnym 

K_U08 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw pedagogiki specjalnej, psychologii; Metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Treści modułu kształcenia: 

Konceptualne podejścia do ujmowania upośledzenia umysłowego. Podejścia teoretyczne i praktyczne w 

zakresie wpływu na programowanie i realizowanie oddziaływań rehabilitacyjnych na osoby z 



niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyka psychospołeczna osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Czynniki intelektualne i pozaintelektualne warunkujące przebieg interakcji między osobami 

niepełnosprawnymi a środowiskiem społecznym. Jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie – 

analiza aktualnych badań naukowych. Wspomaganie – wspieranie na drodze ku autonomii. Konteksty 

społeczne i kulturowe funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w oparciu literaturę przedmiotu. Szanse 

i ograniczenia społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szanse i 

ograniczenia kulturowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Preferencje i wartości 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście inkluzji społecznej. Czas wolny a 

niepełnosprawność intelektualna. Strategie przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu społecznemu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Literatura podstawowa: 

1. Kościelska M. (1984), Upośledzenie umysłowe, a rozwój społeczny, Warszawa: PWN.  

2. Wyczesany J. (1998), Oligofrenopedagogika, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.  

3. Ploch L. (2011), Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Warszawa: Difin.  

4. Ploch L. (2017), Czas wolny i niepełnosprawność, Warszawa: Difin. 

5. Otrębski W. (1997), Szansa na społeczną akceptację, Lublin: KUL.  

6. Ploch L. (2014), Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością, Warszawa: Difin. 

Żółkowska T. (2004), Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Uwarunkowania i obszary, Szczecin: Oficyna IN Plus 

7. Ploch L. (2020), Wybrane schorzenia rzadkie – Kontekst terapeutyczny, Warszawa: Difin. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kościelska M. (1998), Oblicza upośledzenia, Warszawa: PWN. 

2. Pileccy W., J. (1999) (red.), Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności 

umysłowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.  

3. Pilecki J. (red.), Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, 

Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. 

4. Hulek A. (1983) (red.), Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Warszawa: PWN. 

5. Zawiślak A. (2011), Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa: 

Difin. 

6. Ploch L., The structured music therapy technique as way to improve psychosocial functioning of adults 

with phenylketonuria. Edorium J Disabil Rehabil 2018; 4:100046D05LP2018. 

7. Ploch L., Values of Artistic Activity in social development of individuals with Johnson-Blizzard 

Syndrome, International Journal of Special Education, Canada 2020;1, 0827-3383. 

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: 



Obecność, aktywność, poznanie literatury przedmiotu na wykładach (15 punktów); Przygotowanie analizy 

przypadku osoby z niepełnosprawnością przekraczającej standardy oczekiwania społecznego (20 pkt.); 

Udział w forach dyskusyjnych oraz przygotowanie się do zaliczenia (uzyskanie 15 pkt.). Kryteria oceny na 

zaliczenie: K_W01: ocena 2,0 – student nie potrafi definiować prawidłowości warunkujących ogólne 

mechanizmy funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku. Nie umie poruszać się 

w ramach zagadnienia na podstawie literatury przedmiotu; ocena 3,0 – student definiuje zaledwie kilka z 

podstawowych prawidłowości warunkujących ogólne mechanizmy funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku. Na poziomie dostatecznym umie poruszać się w ramach 

zagadnienia na podstawie literatury przedmiotu; ocena 4,0 – student definiuje najważniejsze z 

podstawowych pojęć z zakresu prawidłowości warunkujących ogólne mechanizmy funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku. Na poziomie dobrym umie poruszać się w ramach 

zagadnienia na podstawie literatury przedmiotu; ocena 5,0 – student definiuje wszystkie podstawowe 

pojęcia z zakresu prawidłowości warunkujących ogólne mechanizmy funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku. Na poziomie bardzo dobrym umie poruszać się w ramach 

zagadnienia na podstawie literatury przedmiotu. K_W02: ocena 2,0 – student nie potrafi wskazać 

złożoności uwarunkowań oraz aksjologicznego kontekstu prowadzonej działalności terapeutycznej 

wsparcia inkluzyjnego osób niepełnosprawnych intelektualnie; ocena 3,0 – student rozróżnia zaledwie kilka 

cech charakteryzujących złożoności uwarunkowań oraz aksjologiczny kontekst działalności terapeutycznej 

wsparcia inkluzyjnego osób niepełnosprawnych intelektualnie; ocena 4,0 – student rozróżnia najważniejsze 

cechy charakteryzujące kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej. Na poziomie 

dobrym porusza się w zakresie tematyki wsparcia inkluzyjnego wybranej grupy osób; ocena 5,0 -student 

rozróżnia wszystkie cechy charakteryzujące kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności 

intelektualnej. Biegle porusza się w zakresie tematyki wsparcia inkluzyjnego wybranej grupy osób. K_W01, 

K_W02: ocena 2,0 – student nie potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania na tle 

środowiska pracy i życia w kontekście kulturowego oraz społecznego aspektu prawno-społecznej 

interpretacji problematyki niepełnosprawności intelektualnej; ocena 3,0 – student na poziomie 

dostatecznym tworzy i rozwija wzorce właściwego postępowania na tle środowiska pracy i życia w 

kontekście kulturowego oraz społecznego aspektu prawno-społecznej interpretacji problematyki 

niepełnosprawności intelektualnej; ocena 4,0 – student na poziomie dobrym tworzy i rozwija wzorce 

właściwego postępowania na tle środowiska pracy i życia w kontekście kulturowego oraz społecznego 

aspektu prawno-społecznej interpretacji problematyki niepełnosprawności intelektualnej; ocena 5,0 – 

student na poziomie bardzo dobrym tworzy i rozwija wzorce właściwego postępowania na tle 

środowiska pracy i życia w kontekście kulturowego oraz społecznego aspektu prawno-społecznej 

interpretacji problematyki niepełnosprawności intelektualnej. K_W08: ocena 2,0 – student nie potrafi 

dokonać analizy wyznaczników kulturowego i społecznego rozwoju w zakresie rozwiązywania problemów 

oraz zapewnienia czynnego wsparcia w obszarze inkluzji osób dorosłym z niepełnosprawnością 

intelektualną; ocena 3,0 – student dokonuje na poziomie dostatecznym analizę wyznaczników kulturowego 

i społecznego rozwoju w zakresie rozwiązywania problemów oraz zapewnienia czynnego wsparcia w 

obszarze inkluzji osób dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną; ocena 4,0 – student na dobrym 

poziomie dokonuje analizę wyznaczników kulturowego i społecznego rozwoju w zakresie rozwiązywania 

problemów oraz zapewnienia czynnego wsparcia w obszarze inkluzji osób dorosłym z 

niepełnosprawnością intelektualną; ocena 5,0 – student bezbłędnie analizę wyznaczników kulturowego i 

społecznego rozwoju w zakresie rozwiązywania problemów oraz zapewnienia czynnego wsparcia w 

obszarze inkluzji osób dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. Sumę uzyskanych przez studenta 

punktów przelicza się na ocenę następująco: 0%-49% - 2,0; 50%-59% - 3,0; 60%-69% - 3,5; 70%-79% - 

4,0; 80%-90% - 4,5; 91%-100% - 5,0. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne na ocenę. Student otrzymuje punkty za wkład pracy etapowej (15 pkt.); koncepcja analizy 

przypadku osoby z niepełnosprawnością przekraczającej standardy (20 pkt.); udział w forach dyskusyjnych 



oraz przygotowanie się do zaliczenia (15 pkt.). Zaliczenie końcowe obejmować będzie prezentację analizy 

przypadku w odniesieniu do praktyki pedagogicznej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 20 godzin 

Studiowanie literatury 26 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Nazwa w języku angielskim:  
Psychological aspects of education and rehabilitation of people with 

intellectual disabilities 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika specjalna (sp. Edukacja i 

rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną) 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności 

z zakresu psychologicznych aspektów edukacji i 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną; kryteria definiowania 

niepełnosprawności intelektualnej w psychologii klinicznej; genezę 

niepełnosprawności intelektualnej; podstawy diagnostyki; psychologiczne 

podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną; wybrane 

metody, techniki i programy rehabilitacji psychologicznej 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi analizować psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną; prezentować kryteria definiowania 

niepełnosprawności intelektualnej w psychologii klinicznej; określać 

genezę niepełnosprawności intelektualnej; stosować podstawy 

diagnostyki; analizować i stosować psychologiczne podstawy terapii 

K_U05 



osób z niepełnosprawnością intelektualną; stosować wybrane metody, 

techniki i programy rehabilitacji psychologicznej 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z psychologii i psychologii klinicznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kryteria 

definiowania niepełnosprawności intelektualnej w psychologii klinicznej. Geneza niepełnosprawności 

intelektualnej. Podstawy diagnostyki. Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Wybrane metody, techniki i programy rehabilitacji psychologicznej.  

Literatura podstawowa: 

1. Czapiga A. (2006). Myślenie na poziomie konkretnym u osób z dysfunkcjami intelektu. W: J. Cz. 

Czabała, E. Zasępa (red.), Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. Warszawa: 

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. 

2. Dykcik W. (2001). Pedagogika specjalna. Poznań. 

3. KościelskaM. (2000). Oblicza upośledzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

4. 4. Obuchowska I. (red.)(1995).Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.Warszawa. 

5. Winczura B. (red.)(2012). Dziecko z zaburzeniami łączonymi. Kraków: Impuls.  

Literatura dodatkowa: 

1. Czapiga, A. (2006). Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka. Wrocław: 

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 

2. Dębska U, Żurek A., Kubiś F. (2005). Aspekt rehabilitacyjno-wychowawczy stosowania skali PAS H.C. 

Gunzburga. W: W. Pilecka, T. Ozga, P. Kurtek (red.). Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w ekosystemie. Kielce. 

3. Kielin J. (2002). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP.  

4. Kielin J. (2002). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP. 

5. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Poznań. 

6. 5. Stelter Ż. (2009) Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, WN SCHOLAR  

7. Baczała, D. (2012). Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne. Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład uniwersytecki prowadzony z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. 

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:  
Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Nazwa w języku angielskim:  
Medical aspects of education and rehabilitation of people with 

intellectual disabilities 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika specjalna (sp. Edukacja i 

rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności 

z zakresu medycznych aspektów edukacji i 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną; etiologię niepełnosprawności 

intelektualnej; obrazy kliniczne jednostek chorobowych, w tym genowych 

i chromosomowych, związanych z niepełnosprawnością intelektualną; 

współczesne teorie interwencji i rehabilitacji medycznej oraz medyczne 

aspekty niepełnosprawności sprzężonej 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi analizować medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną; określać etiologię 

niepełnosprawności intelektualnej; przedstawiać obrazy kliniczne 

jednostek chorobowych, w tym genowych i chromosomowych, 

związanych z niepełnosprawnością intelektualną; analizować i 

K_U05 



wykorzystywać współczesne teorie interwencji i rehabilitacji medycznej; 

określać medyczne aspekty niepełnosprawności sprzężonej 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z psychologii i psychologii klinicznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Zjawiska i procesy z zakresu medycznych aspektów niepełnosprawności. Podstawowe działy medycznych 

podstaw rozwoju i wychowania i ich powiązania z innymi dyscyplinami. Medyczne i społeczne definicje 

niepełnosprawności. Rola chorego (pacjenta) jako forma tożsamości społecznej. Zdrowie jako wartość 

społeczna w kontekście procesu rehabilitacji. Rodzina i niepełnosprawność: funkcje, struktura i problemy 

adaptacyjne. Niepełnosprawny w instytucjach medycznych. Obrazy kliniczne jednostek chorobowych, w 

tym genowych i chromosomowych, związanych z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne teorie 

interwencji i rehabilitacji medycznej oraz medyczne aspekty niepełnosprawności sprzężonej. 

Literatura podstawowa: 

1. Majchrowska A. (red.), Wybrane elementy socjologii, Wyd. Czelej, Lublin 2003. 

2. Anna Brzezińska, Radosław Kaczan, Karolina Smoczyńska, Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla 

osób z ograniczeniami sprawności, Scholar, Warszawa 2010. 

3. Colin B., Mercer G., Niepełnosprawność, Wyd. Sic!, 2008. 

4. 5. Liberska H. (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju, 

Wyd. Difin, Warszawa 2011. 

Literatura dodatkowa: 

1. Shiling Ch., Socjologia ciała, PWN, 2010.2. Dębska U, Żurek A., Kubiś F. (2005). Aspekt 

rehabilitacyjno-wychowawczy stosowania skali PAS H.C. Gunzburga. W: W. Pilecka, T. Ozga, P. 

Kurtek (red.). Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. Kielce. 

2. ANTCZAK R., GRABOWSKA I., POLAŃSKA Z., Podstawy i źródła danych statystyki osób 

niepełnosprawnych, Wiadomości Statystyczne 2 (681) 2018,  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład uniwersytecki prowadzony z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. 

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:  

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji 

terapeutycznej 

Nazwa w języku angielskim:  
Psychological and pedagogical foundations of early support of child 

development and early therapeutic intervention 

Język wykładowy:  Polski 

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

wspomaganie rozwoju dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student ma nabyć wiedzę, umiejętności i 

kompetencje z zakresu psychologiczno-

pedagogicznych podstaw wczesnego wspomagania 

rozwoju i wczesnej interwencji terapeutycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W01 
zna i rozumie psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej 
K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U01 
potrafi analizować psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej 
K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K01 
jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń 

pedagogicznych 
K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej, psychologii klinicznej oraz pedagogiki 

specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wczesne wspomaganie rozwoju to wielokierunkowe oddziaływanie skierowane na dziecko. Terminy: 

„wczesna interwencja” i „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Zagadnienie niepełnosprawności i 

zagrożenie niepełnosprawnością; rodzaje niepełnosprawności u dzieci i zaburzeń neurorozwojowych, 

mózgowe porażenie dziecięce, autystyczne spektrum zaburzeń, ADHD i zaburzenia językowe; 

problematykę zaburzeń emocji i zachowania u dzieci. Diagnoza przez specjalistów deficytów rozwojowych. 

Czynniki rozwoju i środowisko wychowawcze małego dziecka. Warunki i formy wsparcia umożliwiające 

realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

oraz potencjału rozwojowego dziecka. Zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas 

zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w ramach pomocy i wsparcia udzielanych 

dziecku i rodzinie. Sposoby oceny efektów działań podjętych w celu realizacji wskazanych zaleceń. Opinia 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Literatura podstawowa: 

1. Cytkowska B., Winczura B. (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. 

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2. Michilewicz S. (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

3. Piotrowicz R., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie  terapeutyczne 

dziecka i rodziny. Diagnoza a program, www.ore.edu.pl 

4. Rafał-Łuniewska J. (red.), 2017, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Białecka-Pikul, M., 2011, Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badań nad rozwojem atypowym. 

Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, 15-24. 

2. Mrugalska, K., 1999, Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami. [w:] Olechnowicz H. (red.), U 

źródeł rozwoju dziecka: o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. WSiP, s. 38-50. 

3. Rafał-Łuniewska J., 2017a, Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – pytania i 

odpowiedzi, [w:] Rafał-Łuniewska J. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, s. 19-28. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

8. Wiśniewska M., 2010 Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik 

dla rodziców i terapeutów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwencjonalny. Treści są przekazywane w sposób strukturalizowany w gotowej do zapamiętania 

postaci, także z zastosowaniem prezentacji graficznych oraz w sposób złożony i wieloaspektowy jako 



ilustracja wybranego problemu naukowego. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, 

podstawowe tezy ilustrowane przykładami praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie rozwiązania zadań problemowych oraz zostaną zweryfikowane 

poprzez udzielenie przez studentów odpowiedzi na pytania ustne oraz/lub pisemne – testowe. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za 

wszystkie zadnia oraz/lub za test pisemny co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez studenta punktów 

przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0. 

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie się studenta do wykładów 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 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 studenta do wykładów 20 godzin 

Studiowanie literatury 26 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


