
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika ogólna 

Nazwa w języku angielskim:  General pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z 

zakresu pedagogiki, ukazanie różnorodności i 

zarazem jedności poszukiwań teoretycznych i 

metodologicznych przez łączenie tradycyjnego 

podejścia ze współczesnymi krytycznymi 

tendencjami oraz orientacjami w obszarze nauk o 

wychowaniu. Refleksyjne i krytyczne wzbogacanie i 

tworzenie indywidualnego stylu pedagogicznego 

studentów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

w pogłębionym stopniu główne trendy dla pedagogiki oraz teorie 

naukowe właściwe dla procesu szeroko pojętego wychowania, 

najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju pedagogiki  

K_W02 

W_02 
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i 

specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

wykorzystywać posiadaną  wiedzę z pedagogiki– formułować i 

rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy, innowacyjnie wykonywać 

zadania stanowiące przedmiot zainteresowań pedagogiki 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania jej znaczenia w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w 

obszarze pedagogiki 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki, teoria wychowania.  

Treści modułu kształcenia: 

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

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

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

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

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

pedagogiki. Aksjologia w pedagogice i jej znaczenie. Introcepcja wartości, jako zadanie wychowania. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny i problemowy z zastosowaniem prezentacji multimedialnych oraz analizy sytuacyjne.   

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą podczas egzaminu pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Egzamin w formie pisemnej. Procentowy zakres ocen z egzaminu na podstawie uzyskanej punktacji 

egzaminacyjnej: 91 – 100% – bardzo dobry, 81 – 90% – dobry plus, 71 – 80% – dobry, 61 – 70% – 

dostateczny plus, 51 – 60% – dostateczny, 50 – 0% – niedostateczny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodologia badań społecznych  

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of social reserch  

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy w zakresie: terminów odnoszących 

się do badań naukowych (metodologia badań, 

metodyka i metoda), posługiwania się określonymi 

kryteriami przy formułowaniu problemów 

badawczych, znajomości procedury badań oraz 

metod, technik i narzędzi badawczych; 

przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy 

metodologicznej w teorii i praktyce pedagogicznej 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, 

orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach 

społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść 

metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności 

prowadzenia badań w pedagogice) 

K_W02 

W_02 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty, zjawiska 

oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności 

między nimi stanowiące pogłębioną wiedzę ogólną i kluczowe 

zagadnienia z zakresu metodologii badań społecznych 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w 

metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, 
K_U07 



dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; 

opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, 

wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny 

pedagogiki 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania jej 

znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

występujących w obszarze metodologii badań społecznych 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

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

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

umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań pedagogicznych; potrafi 

sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych (ITC) oraz wskazywać kierunki dalszych badań. 

Treści modułu kształcenia: 

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

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

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

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

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

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

empirycznych na przykładzie koncepcji pracy magisterskiej. Wybrane klasyfikacje problemów badawczych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Określanie minimalnej liczebności próby reprezentacyjnej. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

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

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

Warszawa 2001 

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



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

Siedlce 2009 

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

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

6, 1965 nr 8, 1969 nr 12  

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

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

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

Siedlce 2011 

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

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacja przez studentów poszczególnych zagadnień (wspomagana opracowanymi przez nich 

materiałami multimedialnymi) wraz z dyskusją nad nimi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty sprawdzane będą na podstawie: rozwiązania zad. 1 – zastosowanie testu istotności t-Studenta w 

statystycznej analizie danych empirycznych z badań wraz ze sformułowaniem stosownych wniosków. Za 

jego rozwiązanie student może uzyskać do 10 punktów; rozwiązania zad. 2 – zastosowanie testu istotności 

χ2 i współczynnika korelacji V-Cramera w analizie danych empirycznych z badań wraz ze sformułowaniem 

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

realizowanego na przedostatnich ćwiczeniach, którym student może uzyskać do 20 punktów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  20 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  27 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne problemy psychologii 

Nazwa w języku angielskim:  Contemporary problems of psychology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest koncentracja na 

współczesnych koncepcjach człowieka w psychologii, 

rozwoju w cyklu życia, na problematyce grup 

społecznych, konfliktów i agresji, manipulacji i jej 

przeciwdziałania oraz psychologii stresu. Wprowadza 

w zagadnienia psychologii pozytywnej - atrakcyjności 

interpersonalnej, relacji społecznych, miłości i 

szczęścia. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

K_W03 

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

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych 
K_W01 

W_03 
w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty, zjawiska psychologiczne 

oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

wykorzystywać posiadaną  wiedzę psychologiczną – formułować i 

rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy, innowacyjnie wykonywać 

zadania stanowiące przedmiot zainteresowań psychologii 

K_U01 



U_02 

właściwie dobierać źródła i informacje dokonując oceny, krytycznej 

analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji złożonych zagadnień w 

obszarze psychologii 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania jej znaczenia w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w 

obszarze psychologii 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy psychologii 

Treści modułu kształcenia: 

Podmiotowość, odrębność i godność jako cel rozwoju i fundamenty życia psychicznego. Rozwój człowieka 

w cyklu całego życia. Pojęcie zmiany, kształtowania i kryzysów tożsamości. Własna aktywność jako 

czynnik rozwoju. Psychologia pozytywna, wybrane koncepcje szczęścia, determinanty szczęścia, 

mentalność a szczęście, budowanie szczęścia. Psychologia grupy i wpływu społecznego. Problemy 

poznania społecznego. Konflikt społeczny. Konflikt a sytuacja konfliktowa. Konflikt destrukcyjny, eskalacja 

konfliktu, agresja jako wynik konfliktu. Strategie rozwiązywania konfliktów. Manipulacja i przeciwdziałanie 

manipulacji. Psychologia stresu. Miłość jako proces emocjonalny. 

Literatura podstawowa: 

1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M ., Psychologia społeczna. Serce i Umysł, Zysk i S-ka Poznań, 1997, 

rozdz. 7, 10 i 12. 

2. Wojciszke B., Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2011, rozdz. 10, 

12, 16. 

3. Czapiński J., Psychologiczne teorie szczęścia, w: Czapiński J. (red) Psychologia pozytywna, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; 2004, s. 51-102. 

4. Kosslyn, S.M., Rosenberg, R.S. Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. Znak, Kraków, 2006, rozdz. 12 i 

13. 

Literatura dodatkowa: 

1. Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 

Warszawa, 2002 (rozdz. 8 i 10). 

2. Brzezińska A.I. (red.). Psychologiczne portrety człowieka. GWP, Gdańsk, 2005. 

3. Wren K. Wpływ społeczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005. 

4. Sędek G. Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady? w: M. Kofta, T. Szustrowa (red.): 

Złudzenia, które pozwalają żyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1991, 2001. 

5. Seligman M. Optymizmu można się nauczyć, Poznań: Media, Rodzina, Poznań, 1993. 

6. Tyszka, T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2000 (s. 13-64, 81-110, 128-225). 

7. Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 2009; rozdz. 1 i 5. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej – odpowiedź na 3 pytania. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

Ocena dostateczna plus – student operuje wszystkim pojęciami z jednoczesną ich egzemplifikacją z 

literatury lub własnym doświadczeniem. Ocena dobra – student dokonuje analizy i syntezy z 

zastosowaniem pojęć w odniesieniu do sytuacji praktycznych o charakterze typowym. Ocena dobra plus - 

student dość sprawnie dokonuje analiz i syntez z zastosowaniem pojęć w odniesieniu do sytuacji 

praktycznych o charakterze nietypowym. Ocena bardzo dobra – student swobodnie dokonuje analiz i 

syntez z zastosowaniem pojęć w odniesieniu do sytuacji praktycznych o charakterze nietypowym oraz 

projektuje własne rozwiązania (twórczość). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Logika  

Nazwa w języku angielskim:  Logic 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika  

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest dostarczenie rozszerzonej 

wiedzy w zakresie głównych zagadnień logiki, tj. 

logicznych własności języka, rachunku nazw, 

rachunku zdań, rachunku kwantyfikatorów, rachunku 

zbiorów i relacji, która stwarza możliwość 

poszerzenia orientacji w zakresie rozumowań oraz 

komunikowania się zachodzących w profesjonalnym 

środowisku pracy pedagoga oraz w teorii i badaniach 

poświęconych edukacji.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie terminologię logiczną używaną w pedagogice oraz metody 

analizy logicznej możliwe do wykorzystania w pedagogice 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 
potrafi ocenić logiczną poprawność konstrukcji językowych oraz budować 

poprawne logicznie konstrukcje językowe 
K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
przejawia świadomość odpowiedzialności związanej z rozumowaniem i 

formułowaniem wypowiedzi zgodnych z zasadami logiki 
K_K03 



Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu filozofii, pedagogiki i metodologii badań. 

Treści modułu kształcenia: 

Logiczne własności języka (funkcje wypowiedzi, kategorie wyrażeń, wartość logiczna, związki logiczne). 

Teoria nazw i zdań (zakres i treść nazwy jako kryteria oznaczania, wieloznaczność wypowiedzi i sposoby 

jej przezwyciężania). Teoria zbiorów i teoria relacji. Definicje i definiowanie. Rozumowanie, podział 

rozumowań, warunki poprawności rozumowań. Elementy rachunku nazw. Elementy rachunku zdań. 

Elementy rachunku kwantyfikatorów. Elementy rachunku zbiorów. Elementy rachunku relacji. Elementy 

teorii pytań.  

Literatura podstawowa: 

1. Ajdukiewicz, K. (1975). Logika pragmatyczna. Warszawa: PWN. 

2. Łukowski, P. (2012). Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji. Warszawa: Wolters Kluwer. 

3. Stanosz, B. (2006). Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów. Warszawa: PWN. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ajdukiewicz, K. (1959). Zarys logiki. Warszawa: PZWS. 

2. Borkowski, L. (1977). Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki (wyd. 2). Warszawa: 

PWN. 

3. Brożek, A. (2007). Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Wyd. Naukowe Semper. 

4. Jaśkowski, S (2018). Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk ścisłych. Łódź: Wyd. UŁ. 

5. Omyła, M. (1980). Logika. Wybrane zagadnienia. Warszawa: WSiP. 

6. Suszko, R. (1965). Wykłady z logiki formalnej. Część 1. Wstęp do zagadnień logiki. Elementy teorii 

mnogości. Warszawa: PWN. 

7. Ziembiński, Z. (1998). Logika praktyczna (wyd. 21). Warszawa: PWN. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład podający i konwersatoryjny z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia - wykonywanie zadań, 

dyskusja.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia pisemnego 

sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji 

literatury. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne 

obejmujące 3 zadania problemowe. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego 

zaangażowania w dyskusję i pracę zespołową. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie na ocenę – test pisemny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia pisemnego na ocenę: 

91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-60% – 

dostateczny, 50-0% – niedostateczny. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny – studenta obowiązuje kolokwium z 

treści ćwiczeń. 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 z wykładu 

oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia  15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia  9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Andragogika 

Nazwa w języku angielskim:  Andragogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika  

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Boczukowa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Boczukowa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze 

specyfiką i formami kształcenia dorosłych, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy z osobami 

dorosłymi, w tym z niepełnosprawnościami. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie wychowania w 

odpowiednich obszarach działań pedagogicznych - andragogice 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać posiadana  wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone oraz nietypowe problemy, innowacyjnie wykonywać zadania 

stanowiące przedmiot zainteresowań andragogiki 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania działań 

na rzecz środowiska społeczno-kulturowego 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki. 



Treści modułu kształcenia: 

Andragogika jako nauka – historia i współczesność. Miejsce andragogiki wśród nauk pedagogicznych. 

Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla 

dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. 

Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem 

starzenia się. Funkcjonowanie osób dorosłych niepełnosprawnych. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. 

Pomoc andragogiczna w przezwyciężaniu kryzysów życiowych. Organizacja czasu wolnego, edukacja 

kulturalna osób dorosłych. Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Aktywność 

zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aktywność kulturalna i sportowa osób z niepełnosprawnością. 

Udział osób z niepełnosprawnością w życiu obywatelskim. Starzenie się i starość w warunkach 

długotrwałej niepełnosprawności. 

Literatura podstawowa: 

1. Aleksander T., Andragogika: podręcznik akademicki, Radom; Kraków 2009. 

2. Knowles M.S., Holton E.F. III, Swanson R.A., Edukacja dorosłych, podręcznik akademicki, Warszawa 

2009.  

3. Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.  

4. Malewski M., Teorie andragogiczne, Wrocław 1998. 

5. Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa, 1999. 

6. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Radom 1996. 

Literatura dodatkowa: 

1. Fabiś A. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 1, Andragogika jako przedmiot 

akademicki, Mysłowice; Zakopane 2004. 

2. Juraś-Krawczyk B. (red.), Wybrane obszary badawcze andragogiki, Łódź  2007. 

3. Aleksander T. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, 

Kraków 2006. 

4. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia 

ustawicznego, Toruń 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład podający i konwersatoryjny z prezentacją multimedialną. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane podczas pisemnego zaliczenia na ocenę – praca o charakterze problemowym. 

Procentowy zakres ocen z kolokwium: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 

61-70% – dostateczny plus, 51-60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Praca o charakterze problemowym. Kryteria oceny: zgodność treści z tematem, 

samodzielność w ujęciu opisywanej problematyki, odniesienie się do problemu określonego w temacie 

pracy, odniesienie się do praktyki pedagogicznej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika porównawcza 

Nazwa w języku angielskim:  Comparative education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Studenci powinni zdobyć umiejętność analizowania, 

porównywania i wartościowania polityki oświatowej 

systemów edukacyjnych we współczesnym świecie w 

powiązaniu z problemami jego rozwoju kulturowego, 

społeczno-ekonomicznego i politycznego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów 

edukacyjnych 
K_W02 

W_02 
ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, 

zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 
K_K02 



Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność analitycznego studiowania tekstów oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

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

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

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

świetle realizacji Procesu Bolońskiego. Podstawowe pojęcia. Uwarunkowania polityki oświatowej: 

ekonomiczne, historyczno-narodowe, demograficzne, ustrojowo-polityczne, społeczne. Polityka oświatowa 

państw Unii Europejskiej. Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji. Umowy asocjacyjne między Unią 

Europejską a innymi krajami. 

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

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

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

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

Europy. Systemy oświatowe w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Literatura podstawowa: 

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

Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2014. 

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

europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013 

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

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

empiryczne, Poznań 1998. 

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

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

Poznań 2004. 

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

Warszawa 2007. 

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

nr 3/1997. 

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

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

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

2007. 

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

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

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

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

2016. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



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

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pytania sprawdzające na egzaminie ustnym z zakresu współczesnych systemów edukacyjnych i 

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

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

UE. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

pod względem merytoryczności wypowiedzi oraz dokonania próby własnej interpretacji podanych 

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Przygotowanie do wykładów (analiza wybranych 

problemów) 
10 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (analiza 

wybranych problemów) 
10 godzin 

Przygotowanie prezentacji 10 godzin 

Przygotowanie do egzaminu ustnego (analiza 

wskazanej literatury) 
7 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Przygotowanie do wykładów (analiza wybranych 

problemów) 

15 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (analiza 

wybranych problemów) 

15 godzin 

Przygotowanie prezentacji 15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu ustnego (analiza 

wskazanej literatury) 

7 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne problemy socjologii  

Nazwa w języku angielskim:  Contemporary problems of sociology 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aparatem 

pojęciowym oraz orientacjami teoretycznymi 

socjologii. Problematyka kursu obejmuje: klasyczne i 

współczesne koncepcje wychowania w wymiarze 

ewolucji od społeczeństw pierwotnych, tradycyjnych 

do nowoczesnych. Tematyka zajęć uwzględnia 

również omówienie procesów socjalizacji i teorii 

socjalizacji, teorii uspołecznienia, transmisji wzorów 

kulturowych, kulturalizacji, instytucjonalizacji 

wychowania, reprodukcji kulturowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

w pogłębionym zna stopniu główne trendy rozwojowe socjologii istotnej 

dla pedagogiki oraz teorie naukowe właściwe dla procesu szeroko 

pojętego wychowania, specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk 

społecznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone oraz nietypowe problemy, innowacyjnie wykonywać zadania z 

zakresu socjologii, stanowiące przedmiot zainteresowań pedagogiki 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania jej 
znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 
występujących w socjologii  

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki, Podstawy socjologii.  

Treści modułu kształcenia: 

Współczesne społeczeństwo polskie w świetle badań empirycznych i refleksji teoretycznej. Moralność jako 

zjawisko społeczne, moralność a więź społeczna. Ewolucja systemów moralnych, w tym problem 

etnocentryzmu i uniwersalizmu etycznego. Pojęcie innego w socjologii – stereotypy, uprzedzenia, 

dyskryminacja. Kobiecy punkt widzenia – współczesny feminizm. Współczesna socjologia wiedzy. 

Problemy awansu społecznego: wykluczeni, marginalizacja. Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju 

społeczeństw. Społeczność lokalna-lokalizm. Globalizacja a układy lokalne. Społeczne uwarunkowania 

zmian w rodzinie. Przemiany wzorów życia społecznego. 

Literatura podstawowa: 

1. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 

2. Lister R., Bieda, Warszawa 2007, Wyd. Sic! 

3. Manterys A., Mucha J. (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Zakład Wydawniczy NOMOS, 

Kraków 2009 

4. Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Augustyński A., Bukowski A., (red.), Między domem a ulicą, Kraków 2005 

2. Boni M., Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa 2000 

3. P. Sztompka, M. Bogunia – Borowska (red), Socjologia codzienności, Wyd. Znak. Kraków, 2008 

4. P. Sztompka. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak. Warszawa. 2002. 

5. A. Giddens. Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.Warszawa.2004 

6. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków, 2005 

7. Earl Babbie (2008), Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

8. Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Warszawa: Scholar 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy następuje w trakcie kolokwium pisemnego, a 

umiejętności i kompetencji społecznych - poprzez analizę kazusów. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Wykład: zaliczenie z oceną. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z analizy kazusu oraz ocena z 

kolokwium. Procentowy zakres ocen z kolokwium: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% 

– dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne problemy filozofii i etyki 

Nazwa w języku angielskim:  Contemporary problems of philosophy and ethics 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z 

najważniejszymi prądami filozoficznymi i koncepcjami 

etycznymi końca XIX i XX wieku. Poznanie 

problemów związanych z egzystencją i wolnością 

współczesnego człowieka, problemem natury 

ludzkiej, potrzebą nowej duchowości stanowiącej 

element mobilizacji społecznej, kategoriami 

sprawiedliwości i odpowiedzialności.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

w pogłębionym stopniu zna główne trendy rozwojowe filozofii i etyki, 

istotnej dla pedagogiki oraz teorie naukowe właściwe dla procesu 

szeroko pojętego wychowania, specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

nauk społecznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone oraz nietypowe problemy, innowacyjnie wykonywać zadania z 

zakresu filozofii i etyki, stanowiące przedmiot zainteresowań pedagogiki 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania jej 

znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

występujących w filozofii i etyce 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy filozofii.   

Treści modułu kształcenia: 

1. Koncepcja filozofii F. Brentana: a) Walka z psychologizmem, b) Co to jest intencjonalność, c) Logika 

uczuć. 2. Nowe nurty w etyce: a) Naturalizm- ewolucjonizm, b) Etyka jako socjologia moralności. 3. 

Fenomenologia E. Husserla: a) Metoda fenomenologiczna, b) Intuicja w fenomenologii. 4. Psychoanaliza 

Z. Freuda: a) Koncepcja psychiki człowieka, b) Koncepcja kultury. 5. Intuicjonizm H. Bergsona: a) Co to 

jest intuicja, b) Konflikt między poznaniem racjonalnym i intuicyjnym. 6. M. Scheler i jego koncepcja etyki: 

a) Krytyka moralności mieszczańskiej, b) Jednostka i wspólnota moralna. 7. Egzystencjalizm M. 

Heideggera: a) Metafizyka, b) Analiza egzystencji człowieka. 8. Filozofia K. Twardowskiego: a) Walka z 

psychologizmem, b) Etyka jest nauką. 9. Koncepcja etyki W. Tatarkiewicza: a) Dobro jako wartość 

bezwzględna, b) Koncepcja czynu. 10. Podstawowe zagadnienia filozofii T. Kotarbińskiego: a) Co to jest 

reizm, b) Etyka niezależna i spolegliwy opiekun. 11. Koncepcja filozofii J. Maritaina: a) Rola wiary w życiu 

człowieka, b) Skąd się bierze zło. 12. E. Mounier i jego koncepcja personalizmu: a) Struktura świata 

osobowego, b) Człowiek i społeczeństwo. 13. Etyka czci dla życia A. Schweitzera: a) Mistycyzm etyczny, 

b) Dlaczego etyka czci dla życia. 14. Teoria sprawiedliwości J. Rawlsa: a) Co to jest sprawiedliwość, b) 

Społeczny wymiar sprawiedliwości.  

Literatura podstawowa: 

1. Filozofia XX wieku, Myśli i ludzie, Warszawa 2003; 

2. E.Coreth, Filozofia XX wieku, Kęty, 2004; 

3. A.Drabarek , Etyka umiaru. Ideał człowiek i jego szczęście w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-

warszawskiej, Toruń 2006 

Literatura dodatkowa: 

1. F.Copelston , Historia filozofii , t.6-8, PAX 2008, 2009; 

2. T. Gadacz, Historia filozofii, Nurty, t.1, Znak 2009 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy następuje w trakcie kolokwium pisemnego, a 

umiejętności i kompetencji społecznych - poprzez analizę kazusów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z analizy kazusu oraz ocena z 

kolokwium. Procentowy zakres ocen z kolokwium: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% 

– dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 22 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedeutologia  

Nazwa w języku angielskim:  Pedeutology 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z 

pedeutologią jako subdyscypliną pedagogiczną, jej 

genezą, istotą i przedmiotem. Poznanie 

uwarunkowań i przemian roli zawodowej nauczyciela 

w historii edukacji.   

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
w pogłębionym zna stopniu zna powiązania pedeutologii z 

subdyscyplinami pedagogicznymi i z innymi dyscyplinami nauk 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać posiadaną  wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone oraz nietypowe problemy, innowacyjnie wykonywać zadania z 

zakresu pedeutologii, stanowiące przedmiot zainteresowań pedagogiki 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania jej 
znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 
występujących w nauce o nauczycielu – pedeutologii 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawy pedagogiki, podstawy dydaktyki.   

Treści modułu kształcenia: 

Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiczna o charakterze naukowym. Przedmiot i zadania 

pedeutologii. Rozwój pedeutologii. Problematyka badań w pedeutologii. Przemiany zachodzące w szkole i 

pracy nauczycieli w ujęciu historycznym. Funkcje szkoły w społeczeństwie. Rola nauczyciela w modelach 

szkoły współczesnej. Specyfika zawodu nauczyciela. Dylematy i ułatwienia w pełnieniu roli nauczyciela. 

Osobowość nauczyciela w poglądach wybranych pedagogów. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. Start i adaptacja w zawodzie. Kształtowanie się tożsamości zawodowej nauczycieli. 

Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. 

Literatura podstawowa: 

1. H. Kwiatkowska: Pedeutologia. Warszawa 2008. 

2. K. Duraj-Nowakowa: Nauczyciel. Kultura-osoba-zawód. Kielce 2000. 

Literatura dodatkowa: 

1. Z.Kwieciński, B.Śliwerski (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 1, Warszawa 2003. 

2. K. Rubacha: Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości. 

Toruń 2000. 

3. Z. Kosyrz: Osobowość wychowawcy. Warszawa 1997 

4. Przegląd Badań Edukacyjnych nr 18 (1/2014), Toruń. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy następuje w trakcie kolokwium pisemnego, a 

umiejętności i kompetencji społecznych - poprzez analizę kazusów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z analizy kazusu oraz ocena z 

kolokwium. Procentowy zakres ocen z kolokwium: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% 

– dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 22 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Antropologia kulturowa 

Nazwa w języku angielskim:  Cultural anthropology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przybliżenie siatki pojęciowej związanej z 

problematyką; zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, 

nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w 

ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu 

do współczesnych analiz); wyrobienie w studentach 

umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii 

oraz ich odniesień; analiza dodatkowych materiałów 

mająca za zadanie pogłębianie problematyki w tym 

przybliżenie koncepcji dotyczących: języka, czasu, 

przestrzeni. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnorodności kulturowej. 

zjawiskach związanych z rozwojem, regresją oraz zmianą kulturową, 

wzmocnioną obecnie przez procesy globalizacji 

K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań z zakresu antropologii kulturowej 
K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K03 



Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

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

Antropogeneza. Podstawowe kategorie myślenia pierwotnego. Klasyczne teorie antropologiczne. 

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

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

stosowana. Procesy globalizacji. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Udział i aktywność podczas zajęć, obserwacja postaw, test. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

71-80% pkt. – ocena 4,0; 81-90% pkt. – ocena 4,5; 91-100% pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  18 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 19 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 24 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


