
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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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, mgr Beata Gulati 

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_U20 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U20 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U20 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U20 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U20 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U20 

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_K05 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K05 

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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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: Nauczyciele języka niemieckiego 

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_U20 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U20 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U20 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U20 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U20 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U20 

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_K05 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K05 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

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: 

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

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

3. 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 

Konwersatoria 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 

Konwersatoria 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:  Rusian II 

Język wykładowy:  Rosyjski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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: Dr Ewa Borkowska 

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_U20 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U20 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U20 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U20 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U20 



U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U20 

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_K05 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04, K_K05 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

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: 

1. 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 godzin 

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 przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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:  Pedagogika przedszkolna I 

Nazwa w języku angielskim:  Preschool education I 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

usystematyzowaną wiedzą, umiejętności oraz 

kompetencje społeczne dotyczące wychowania i 

kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej, jej 

źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych, a także miejsce pedagogiki przedszkolnej w systemie nauki 

oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi 

dyscyplinami naukowymi 

K_W03 

W_02 zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci  K_W16 

W_03 

zna i rozumie typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych 

przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, cele i zasady 

współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi oraz modele, 

funkcje, szanse i zagrożenia współpracy; sposoby radzenia sobie z 

problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z 

rodziną i otoczeniem dziecka, specyfikę pracy z dziećmi z 

doświadczeniem migracyjnym, a także sposoby budowania swojego 

autorytetu w relacjach zawodowych i we współpracy z zespołem 

nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania i kształcenia 

K_W05, K_W09 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki przedszkolnej, w tym wybrane modele i koncepcje 

pedagogiczne, oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, w celu 

dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów 

ludzkiego zachowania 

K_U01, K_U03 

U_02 

potrafi rozpoznawać i identyfikować style wychowania w praktyce 

edukacyjnej, wskazywać ich wartościowe cechy i zagrożenia dla 

podmiotowości dziecka 

K_U02, K_U10 

U_03 
potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w przedszkolu oraz tworzyć 

właściwy klimat w grupie przedszkolnej  
K_U09 

U_04 

potrafi organizować wartościowe rozwojowo i społecznie środowisko 

wychowawcze oraz wspierać dzieci w wyrażaniu swojej indywidualności 

w sposób twórczy 

K_U06, K_U07, 

K_U10 

U_05 

potrafi skutecznie porozumiewać się z różnymi odbiorcami, w tym z 

dziećmi, rodzicami lub opiekunami oraz specjalistami, z wykorzystaniem 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

K_U12, K_U15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz 

wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego 

warsztatu pedagogicznego w zakresie wychowania przedszkolnego  

K_K01 

K_02 
jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania problemów i konfliktów w 

grupie przedszkolnej 
K_K05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów Podstawy pedagogiki i Podstawy psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika przedszkolna jako subdyscyplina pedagogiki – jej cele, zadania i funkcje. Rys historyczny 

wychowania przedszkolnego w Polsce. Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego. 

Wychowanie przedszkolne w zreformowanym systemie edukacji narodowej. Placówki wychowania 

przedszkolnego w Polsce. Przedszkola alternatywne (przedszkole typu Waldorf Rudolfa Steinera, 

przedszkole Róży i Karoliny Agazzi, przedszkole Marii Montessori, Plan Daltoński Hellen Parkhurst, 

techniki Celestyna Freineta, metoda Reggio Emilia). Certyfikaty jakości. Wychowanie przedszkolne w 

krajach Unii Europejskiej. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych. Uwarunkowania prawne 

funkcjonowania przedszkola. Statut przedszkola. Granice chronologiczne wieku przedszkolnego. Sylwetka 

rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwój fizyczny i motoryczny, rozwój psychiczny, rozwój 

procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i 



moralny. Lateralizacja, kształtowanie się stronności ciała, modele lateralizacji. Niektóre zaburzenia 

występujące u dzieci w wieku przedszkolnym. Stymulowanie rozwoju dzieci w przedszkolu, metody 

stymulowania rozwoju dziecka (Metoda Integracji Sensorycznej, Metoda Hanny Tymichowej. Program 

Marianne Frostig. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej). Struktura grupy wiekowej. Organizacja dnia 

pobytu i zajęć dzieci w przedszkolu. Funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej. Podstawowe formy 

działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Rola osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka. 

Specyfika roli nauczyciela w edukacji przedszkolnej, autorytet nauczyciela. Doskonalenie nauczycieli 

przedszkoli. Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci, pracownikami oraz ze środowiskiem. Pomoc 

przedszkolna. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A. (2010), Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa: 

Wyd. Erica 

2. Klim-Klimaszewska A. (2005), Pedagogika przedszkolna, Warszawa: Wyd. PIW 

Literatura dodatkowa: 

1. Kwieciński Z., Śliwerski B. (2003), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, Warszawa: PWN  

2. Łobocki M. (1999), ABC wychowania, Lublin: UMCS 

3. Okoń W. (1997), Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP  

4. Pilch T. (red.) (2003-2008), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I-VII, Warszawa: Żak 

5. Pomykało W. (red.) (1997), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa: Fundacja Innowacja 

6. Programy wychowania przedszkolnego 

7. Rohner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego, Wyd. SOR-MAN, Grabina 2011  

8. Semenowicz H., Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta, NK, Warszawa 1966 

9. Sowa J., Niedzielski Z. (2003), Metoda pracy harcerskiej w zarysie, Rzeszów: FOSZE 

10. Steenberg U., Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, Wyd. Jedność, Kielce 2003 

11. Szuksta M., Mendel M., Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. 

Freineta i R. Steinera – na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku, Wyd. Iwanowski, Płock 

1995 

12. Szymański M.S. (1992), Niemiecka pedagogika reformy 1830-1933, Warszawa: WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą egzaminu ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z pedagogiki 

przedszkolnej, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów 

związanych z pedagogiką przedszkolną. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 



Konsultacje 17,5 godziny 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

egzaminu 
62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 10,5 godziny 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

egzaminu 
69,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika wczesnoszkolna I 

Nazwa w języku angielskim:  Early pedagogy I 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Myszka-Bujno 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Myszka-Bujno 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych z pedagogiki 

wczesnoszkolnej w zakresie kształcenia i 

wychowania uczniów na I etapie edukacyjnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice wczesnoszkolnej, jej 

źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych, a także miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie 

nauki oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi 

dyscyplinami naukowymi 

K_W03 

W_02 zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań uczniów K_W16 

W_03 

zna i rozumie typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych 

przeznaczonych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym; cele i zasady 

współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi oraz modele, funkcje, 

szanse i zagrożenia współpracy; sposoby radzenia sobie z problemami 

wychowawczymi uczniów i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i 

otoczeniem ucznia, specyfikę pracy z uczniami z doświadczeniem 

migracyjnym, a także sposoby budowania swojego autorytetu w relacjach 

zawodowych i we współpracy z zespołem nauczycieli oraz z innymi 

podmiotami procesu wychowania i kształcenia 

K_W05, K_W09 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U-01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki wczesnoszkolnej, w tym wybrane modele i koncepcje 

pedagogiczne, oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, w celu 

dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów 

ludzkiego zachowania 

K_U01, K_U03 

U_02 

potrafi rozpoznawać i identyfikować style wychowania w praktyce 

edukacyjnej, wskazywać ich wartościowe cechy i zagrożenia dla 

podmiotowości ucznia 

K_U02, K_U10 

U_03 
potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w szkole oraz tworzyć właściwy 

klimat w klasie szkolnej 
K_U09 

U_04 

potrafi organizować wartościowe rozwojowo i społecznie środowisko 

wychowawcze oraz wspierać uczniów w wyrażaniu swojej 

indywidualności w sposób twórczy 

K_U06, K_U07, 

K_U10 

U_05 

potrafi skutecznie porozumiewać się z różnymi odbiorcami, w tym z 

uczniami, rodzicami lub opiekunami oraz specjalistami, z wykorzystaniem 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

K_U12, K_15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz 

wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego 

warsztatu pedagogicznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

K_K01 

K_02 
jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania problemów i konfliktów w 

klasie szkolnej 
K_K05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów Podstawy pedagogiki i Podstawy psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Geneza pedagogiki wczesnoszkolnej i jej prekursorzy. Miejsce pedagogiki, w tym pedagogiki 

wczesnoszkolnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi 

dyscyplinami nauki. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiki – jej cele, zadania i 

funkcje. Nowe doktryny i paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej. Dyskursy pedagogiki 

wczesnoszkolnej. Istota procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej – cele, zasady, metody i formy 

pracy opiekuńczo-wychowawczej. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dzieckiem w wieku 

wczesnoszkolnym. Zabawa jako forma aktywności dziecka Podmiotowość w procesie edukacyjnym ze 

szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności dziecka. Bezpieczeństwo dzieci w klasie szkolnej, 

szkole i poza jej terenem (zajęcia terenowe, wycieczki).Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym. Uwarunkowania adaptacji i gotowości szkolnej ucznia. Problemy edukacyjne i 

społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym i sposoby ich przezwyciężania we współpracy z rodziną i 



otoczeniem ucznia. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów oraz środowiskiem lokalnym. 

Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Sposoby budowania swojego autorytetu w relacjach 

zawodowych i współpracy z zespołem nauczycieli oraz  innymi podmiotami edukacyjnymi. 

Literatura podstawowa: 

1. Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A. (2016), Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Wybrane 

aspekty, Kraków: WAM 

Literatura dodatkowa: 

1. Bałachowicz J. (2009), Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Miedzy 

uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa: Comandor 

2. Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.) (2009), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, 

problemy, rozwiązania, Warszawa 

3. Leżańska W. (red.) (2009), Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych, Łódź 

4. Karbowniczek J. (2008), Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu 

oświaty, Częstochowa: Akademia im. J. Długosza 

5. Czelakowska D. (2007), Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji, 

Kraków: Impuls 

6. Guz S. (red.) (2005), Rozwój i edukacja dziecka: szanse i zagrożenia, Lublin: UMCS 

7. Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A. (red.) (2007), Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji 

dzieci, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 

8. Lelonek M., Wróbel T. (1990), Praca nauczyciela i ucznia w kl. I-III, Warszawa: WSiP 

9. Nowak-Łojewska A. (2004), Zintegrowane zadania w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 

10. Pawlak B. (2009), Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej. Problemy, badania, rozwiązania 

praktyczne, Kraków: Impuls 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą egzaminu ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z pedagogiki 

wczesnoszkolnej, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów 

związanych z pedagogiką wczesnoszkolną. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Samodzielna praca studenta 87,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia kliniczna 

Nazwa w języku angielskim:  Clinical psychology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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 Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładów jest dostarczenie podstawowej 

wiedzy uwzględniającej najważniejsze współczesne 

osiągnięcia światowej i polskiej psychologii klinicznej, 

wybrane obszary jej praktycznych zastosowań, 

teoretyczne modele i koncepcje, relacje z 

psychopatologią oraz aktualne problemy i dylematy 

tej dziedziny psychologii. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma wiedzę na temat psychologicznych podstaw wychowania i 

kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
K_W02 

W_02 
ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności pomocowej i 

terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach 
K_W05 

W_03 
rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i 

dysharmonii, normy i patologii 
K_W14 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i 

projektowania działań praktycznych 

K_U01, K_U02 



Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw pedagogiki i psychologii rozwoju. 

Treści modułu kształcenia: 

Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii i zdrowia, 

zaburzenia. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń. Upośledzenie umysłowe. 

Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych. Całościowe zaburzenia rozwoju. Zaburzenia na 

tle lękowym. ADHD. Depresja u dzieci i młodzieży. Mutyzm wybiórczy. Tiki. Zaburzenia zachowania. 

Zaburzenia odżywiania. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia nastroju i samobójstwa. Uzależnienia. 

Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Metody terapeutyczne. Interwencja kryzysowa. 

Etyczny kontekst pracy z dziećmi z zaburzeniami. 

Literatura podstawowa: 

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2006). Psychologia zaburzeń. GWP (wybrane rozdziały) 

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

3. Sęk. H. (2008). Psychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Kołakowski A. (2018). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP 

2. Kołakowski A., Wolańczyk T.,  Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007). ADHD - zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP 

3. Kmita G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. 

Wydawnictwo Emu 

4. Kubacka – Jasiecka D.,(2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. WAIP 

5. Namysłowska I. red. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa PZWL 

6. Pfiffner L. J. (2004). Wszystko o ADHD. Zysk i S-KA Wydawnictwo 

7. Pużyński S., Wciórka J., (2010). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. 

Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

problem, metaplan, mapa pojęciowa, prezentacje studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

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

ramach ćwiczeń problemowych, symulacji oraz analizy omawianych zjawisk 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 



może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Indywidualizacja procesu kształcenia 

Nazwa w języku angielskim:  Individualization of the education and construction process 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna  

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 Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności 

studentów w zakresie planowania, oceny efektów i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dzieciom wczesnej edukacji. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna rolę nowych technologii w dostosowaniu nauczania do potrzeb dzieci 

i uczniów 
K_W17 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi dobierać i adaptować środki dydaktyczne do potrzeb dziecka i 

ucznia; opracowywać materiały dydaktyczne zgodnie z zasadami 

uniwersalnego projektowania zajęć; dostosować treści i formy 

sprawdzianów do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w 

edukacji włączającej 
K_K08 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Specjalne potrzeby edukacyjne – założenia teoretyczne; podstawowa terminologia i regulacje prawne 

dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wielospecjalistyczna ocena poziomu 

funkcjonowania ucznia/wychowanka – rozpoznawanie potrzeb i trudności; analiza treści orzeczeń o 

kształceniu specjalnym. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: cele, formy oraz metody 

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projektowanie materiałów dydaktyczno-

terapeutycznych z uwzględnieniem zasad korekcyjno-kompensacyjnych. Monitorowanie efektywności i 

ewaluacja IPET. 

Literatura podstawowa: 

1. Marcinkowska B.(2011) Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji. W: 

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

(s.115-126). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1578). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1113 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w zmieniające rozporządzenie 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1652). 

Literatura dodatkowa: 

1. Bocian-Waszkiewicz, B. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej 

przygotowanie i zadania nauczyciela, „Student niepełnosprawny” 2015, nr 15 

2. Leśniewska M., Organizacja procesu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ORE, 

2010 

3. Głodkowska, J. Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie 

mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I. (s. 37-92). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

2014 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie rozwiązania zadań problemowych, oraz/lub testem pisemnym. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. 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% - ocena niedostateczna; 51% - ocena dostateczna; 

61%- ocena dostateczna plus; 71% - ocena dobra; 81%- ocena dobra plus; 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 20 godzin 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

dokumentacji, arkusza obserwacji i narzędzi 

diagnostycznych 

20 godzin 

Przygotowanie się studenta do wykonywanych 

zadań 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

dokumentacji, arkusza obserwacji i narzędzi 

diagnostycznych 

20 godzin 

Przygotowanie się studenta do zajęć 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnoza i terapia ręki u dzieci 

Nazwa w języku angielskim:  Hand diagnosis and therapy in children 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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 Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z 

zakresu rozwoju motoryki, funkcji ręki, diagnozy i 

terapii ręki oraz przygotowanie do podejmowania 

działań z zakresu diagnozy i terapii dziecka z 

zaburzeniami w funkcjonowaniu ręki. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i definiuje funkcje ręki, narzędzia diagnostyczne, metody stosowane 

w terapii ręki 
K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zastosować odpowiednie metody usprawniające rękę dziecka, 

korzystać z narzędzi diagnozujących, prowadzić dokumentację postępów 

usprawniania ręki 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, Psychologii rozwojowej, 

Psychologii klinicznej. 

Treści modułu kształcenia: 



Teoretyczne podstawy diagnozy i terapii ręki u dzieci. Anatomia kończyny górnej. Rozwój motoryczny i 

napięcie mięśniowe. Postawa ciała. Stabilizacja. Wpływ percepcji czuciowej na motorykę małą. Wpływ 

percepcji wzrokowej na motorykę małą. Koordynacja bilateralna i lateralizacja. Manipulacja. 

Grafomotoryka. Ocena rozwoju i funkcjonowania kończyny górnej. Postępowanie diagnostyczne. 

Postępowanie terapeutyczne. Ćwiczenia wykorzystywane w terapii ręki. Ćwiczenia motoryki dużej. 

Ćwiczenia postawy ciała. Ćwiczenia stabilizacyjne. Ćwiczenia percepcji czuciowej. Ćwiczenia percepcji 

wzrokowej. Ćwiczenia koordynacji bilateralnej i lateralizacji. Ćwiczenia manipulacji. Ćwiczenia doskonalące 

prawidłowy chwyt i sprawność ręki. Ćwiczenia rozwijające grafomotorykę. 

Literatura podstawowa: 

1. Piotrowska-Madej K., Żychowicz A., Smart hand  model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, wyd. 

Harmonia, Gdańsk 2018 

2. Giczewska A.,  Bartkiewicz W., Terapia ręki, Warszawa 2014. 

3. Horst R: Trening strategii motorycznych i PNF. Top-School. Kraków, 2010 

Literatura dodatkowa: 

1. Rottermund J: Ergoterapia i arteretapia, jako działy terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa w rehabilitacji 

medycznej (red. Janusz Nowotny). Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2015 

2. Stryła W., Pogorzała A.M., Ćwiczenia priopriocepcji w rehabilitacji, PZWL, Warszawa 2015 

3. Przyrowski Z., Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii diagnozy i terapi, Empis, Warszawa 

2011 

4. Pędota J. Napisz do mnie chociaż krótki list – metody doskonalenia umiejętności pisania w JPJO, [W] 

Rybaczuk (red.) Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne, Wyd. UW, Warszawa 2013, s. 

241-251 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacja multimedialna, zajęcia praktycznego działania, metody aktywizujące 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na podstawie obserwacji studentów w działaniu podczas zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Zaliczeniem przedmiotu będzie przygotowanie przez studentów zestawu ćwiczeń 

terapeutycznych ręki, zestawu pomocy do ćwiczeń, oraz test zaliczeniowy z pytaniami zamkniętymi. 

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wszystkich zadań praktycznych. Ocena końcowa z ćwiczeń to 

średnia ocen z testu i zadań praktycznych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Prawa dziecka i nauczyciela 

Nazwa w języku angielskim:  Rights of the child and teachers 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

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:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu kategorii 

praw dziecka, tj. w wiedzę na temat historycznych 

uwarunkowań ewolucji praw przyznawanych 

dzieciom oraz źródeł legitymizacji tych praw, 

podstawowych aktach prawnych dotyczących praw 

dziecka, głównych instrumentów  państwowych i 

międzynarodowych stworzonych w celu realizacji 

ochrony praw człowieka oraz szczególnych 

mechanizmów ochrony praw dziecka, wiedzę o 

procesie powstawania, procedurze podpisywania i 

ratyfikowania Konwencji o prawach dziecka, o 

mechanizmach i instytucjach jej kontroli, oraz wiedzę 

w zakresie edukacyjnych aspektów Konwencji o 

prawach dziecka; ukształtowanie kompetencji 

(postaw) studentów, niezbędnych w pracy pedagoga, 

takich jak uczciwość, praworządność i przekonanie o 

możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych 

w praktyce zawodowej pedagoga. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń 
K_W17 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_K01 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 
K_K05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. Umiejętność analitycznego studiowania tekstów 

oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Geneza, pojęcie i funkcje podstawowych praw człowieka- dziecka. Godność osobowa człowieka- źródłem i 

uzasadnieniem podstawowych praw człowieka- dziecka. Filozoficzno-aksjologiczne podstawy praw 

dziecka. Ewolucja praw i wolności dziecka w teoriach pedagogicznych i praktyce wychowawczej. Prawa 

dziecka i ich ochrona w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka (dziecka). Prawa dziecka i 

ich ochrona w świetle Konwencji o Prawach Dziecka (zasady, katalog, instytucje i procedury). Instytucje 

kontroli przestrzegania postanowień Konwencji – rola Komitetu Praw Dziecka. Organizacje 

międzynarodowe i krajowe działające na rzecz praw dziecka. Cele i zadania edukacji w zakresie praw 

człowieka- dziecka. Prawa i obowiązki nauczyciela. Realizacja i ochrona praw dziecka w podstawowych 

środowiskach wychowawczych (w rodzinie, w szkole). Współczesne wyzwania, zagrożenia i szanse w 

dziedzinie praw dziecka- strategie i programy ich rozwiązywania. 

Literatura podstawowa: 

1. Balcerek M., Międzynarodowa ochrona dziecka, WSiP, Warszawa 1988. 

2. Hart S., Cohen C. P., Erickson M. F., Flerkkoy M., Prawa dzieci w edukacji, Wyd. GWP, Gdańsk 2006. 

3. Łopatka A., Dziecko. Jego prawa człowieka, Polskie Wyd. Prawnicze IURIS, Warszawa 2002. 

4. Matysiuk R., Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym. Aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne, 

Wyd. AP, Siedlce 2007. 

5. Matysiuk R., Rosa R., Prawa człowieka- prawa dziecka. Podstawy filozoficzno- aksjologiczne i 

pedagogiczne, Siedlce 2009. 

6. Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007. 

7. Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996. 

8. Prawa człowieka. Wybór i opracowanie K. Motyka, Lublin 2004. 

9. Rutkowska-Paszta M., Prawa człowieka w edukacji obywatelskiej, Warszawa 1998. 

10. Smyczyński T. (red.), Konwencja o Prawach Dziecka – analiza i wykładnia, Poznań 1998. 

11. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 

1681 i 1818). 

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 

969). 

Literatura dodatkowa: 

1. Balcerek M., Prawa dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 1986. 

2. Bińczycka J. (red), Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość, Warszawa 1999. 

3. Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Wyd. Trans Humana, 

Białystok 2000. 

4. Marczykowska I. (red.), Prawa dziecka- wybrane aspekty, Rzeszów 2006. 

5. Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 1999. 

6. Stawowy E. (red.), Prawa i wolności człowieka. Scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i średnich. 

Praca zbiorowa pod red. Stawowy E., Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1997. 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład konwencjonalny oraz problemowy. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza – sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (zaliczenie z oceną). kompetencje 

społeczne – dokonanie własnej samooceny dotyczącej własnego rozwoju osobistego i zawodowego, 

ewaluacja zachowania i podejmowanych działań. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Przedmiot kończy się przygotowaniem pracy zaliczeniowej na jeden z wybranych 

tematów: Współczesne szanse, zagrożenia i wyzwania realizacji prawa dziecka i nauczyciela  (w formie 

prezentacji bądź referatu); Realizacja wybranego prawa dziecka lub nauczyciela- deklaracje a 

rzeczywistość  (w formie prezentacji bądź referatu). Zagadnienia oceniane będą przy zastosowaniu 

następującej skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury 22,5 godziny 

Przygotowanie prezentacji/ referatu na podstawie 

literatury 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 7 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Przygotowanie prezentacji/ referatu na podstawie 

literatury 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


