
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Przedmiot fakultatywny w języku obcym 

Nazwa w języku angielskim:  Optional subject in a foreign language 

Język wykładowy:  Angielski/rosyjski/niemiecki 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Profesor wizytujący 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student potrafi posługiwać się językiem obcym 

specjalistycznym z zakresu pedagogiki oraz poznaje 

trendy zmian w międzynarodowej pedagogice krajów 

Europejskich. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w 

dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
K_W01 

W_02 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących   
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

K_U03 

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 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw języka angielskiego/rosyjskiego/niemieckiego w mowie i piśmie w zależności od 

wyboru studentów.  

Treści modułu kształcenia: 

Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

Literatura podstawowa: 

1. Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Literatura dodatkowa: 

1. Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda słowna, problemowa, pokaz – wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Praca pisemna w formie referatu lub eseju. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocenie podlegać będzie poprawność pracy pod względem merytorycznym, jak i 

graficznym. 

Bilans punktów ECTS: 3 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć, 

studiowanie literatury 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zajęć, 

studiowanie literatury 
37 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci i czwarty 

Liczba punktów ECTS:  20 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  

Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni, dr 

hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni, dr Sabina 

Wieruszewska-Duraj, prof. dr hab. Ryszard Bera, dr 

hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni, dr 

hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni, dr Sabina 

Wieruszewska-Duraj, prof. dr hab. Ryszard Bera, dr 

hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów podstawowych zasad 

pracy naukowej w tym zasad przygotowania i 

redagowania pracy dyplomowej. Omawianie literatury 

dotyczącej problematyki określonej w tematach prac. 

Wybór problemów badawczych – tematów prac. 

Nabywanie kompetencji i orientacji w zakresie metod, 

technik i narzędzi badawczych, umiejętności 

formułowania problemów i hipotez. Wdrażanie do 

samodzielnej, twórczej pracy w oparciu o warsztat 

metodologiczny. Konstruowanie aparatu przypisów i 

bibliografii. Monitorowanie realizacji badań i pisania 

prac. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i 

przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, 

przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia 

problemów edukacyjnych 

K_U01 

U_02 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik K_U03 



komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

U_03 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i 

na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i 

pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień 

pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin 

naukowych 

K_U04 

U_04 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża 

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

K_K02 

K_02 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i 

współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w 

danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 

organizacjach realizujących działania pedagogiczne 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe paradygmaty wiedzy naukowej i specyfika badań ilościowych i jakościowych. Krytyczna 

postawa wobec wybieranych narzędzi badawczych; stosowania wybranych orientacji badawczych w 

badaniach własnych. Próby łączenia badań ilościowych i jakościowych. Wyjaśnianie i rozumienie, jako 

główne procedury eksplanacyjne. Problem i kryteria testowalności teorii. Prawa nauki – ich rodzaje, 

weryfikacja i falsyfikacja, jako procedury sprawdzania praw. Wartościowanie, jako element metodologii 

badań. Obecność wartościowania na poszczególnych etapach procesu badawczego. Etyczne problemy 

terenowych badań empirycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Semestr 3. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego. Omówienie podstawowych pojęć 

związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego. Określenie problematyki badawczej i tematu 

(tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem. Opis zasad konstrukcji planu pracy. Dyskusja o literaturze przedmiotu 

i źródłach pozyskania danych. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy dyplomowej. 

Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów prac. Prezentacja zasad piśmiennictwa naukowego oraz 

wymagań stawianych tekstowi pracy dyplomowej. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy 

zawierającego przedmiot, cel i zakres badania. Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści 

rozdziału zawierającego aspekty metodologiczne. Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze 

teoretycznym wraz z ich przyjęciem 

Semestr 4. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, archiwistycznych, źródłowych, 



niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami 

przeprowadzonych analiz empirycznych. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części 

pracy. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy. 

Literatura podstawowa: 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003 

2. Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków 2008 

3. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000 

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000 

5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999 

6. Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008 

7. Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998 

8. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006 

9. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2010 

10. Pilch T. Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 

11. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000 

12. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997 

13. Żegnałek K. Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia 

metodologiczne 

2. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2005 

3. Desperak I., Ankieta w szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2000, nr 3-4 

4. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 2004 

5. Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), 

Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

6. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000 

7. Sztabiński P.B., Skawiński Z., Sztabiński F., Feldwork jest sztuką. Jako dobrać respondenta, skłonić do 

udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005 

8. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2005 

9. Zenderowski R, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 

2007/8 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

schematy własnej konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). Opracowanie autorskiego planu spotkań 

seminaryjnych w oparciu o aktywność słuchaczy. Koncepcja praktycznych działań nauczyciela, techniki, 

metody i środki badawcze, diagnostyczne niezbędne dla podjęcia pracy badawczej pedagoga, w tym: 

prezentacja celów i hipotez pracy dyplomowej; prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem 

informatycznych programów, systemów oraz technik audiowizualnych; dyskusje w ramach grupy 



seminaryjnej związane z problematyką seminarium dyplomowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zatwierdzenie złożonego planu pracy i wykazu literatury. Zatwierdzenie i przyjęcie części teoretycznej 

pracy i planu badań. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje: semestr 3 – 

sformułuje tytuł pracy i przygotuje plan pracy, a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu, przygotuje i 

zaprezentuje część teoretyczną pracy i koncepcję badań, semestr 4 – przeprowadzi badania empiryczne, 

napisze i złoży gotową pracę dyplomową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 90 godzin 

Konsultacje 160 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
100 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 54 godziny 

Konsultacje 96 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
200 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka rozwijania aktywności twórczej dzieci 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology to develop creative activity in preschool children 

Język wykładowy:  Polski 

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

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

umiejętności niezbędne do twórczego aktywizowania 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

absolwent potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych 

problemów w zakresie edukacji przedszkolnej i prognozować przebieg 

ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w 

praktycznej aktywności twórczej dzieci 

K_U02 

S_U02 

absolwent potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz 

rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym, oraz wspierać ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 

rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Osiągnięcie efektów z przedmiotu Alternatywne koncepcje pedagogiczne w wychowaniu dziecka. 

Treści modułu kształcenia: 

Istota aktywności twórczej. Możliwości i warunki rozwijania aktywności twórczej dzieci w przedszkolnej 

edukacji polonistycznej. Możliwości i warunki rozwijania aktywności twórczej w przedszkolnej edukacji 

matematycznej. Możliwości i warunki rozwijania aktywności twórczej w przedszkolnej edukacji 



przyrodniczej. Możliwości i warunki rozwijania aktywności twórczej w zakresie przedszkolnej edukacji 

zdrowotnej. Możliwości i warunki rozwijania aktywności twórczej w przedszkolnej edukacji artystycznej 

(plastycznej, muzycznej, technicznej). 

Literatura podstawowa: 

1. Cibor R., Potencjał twórczy dziecka, w: Dziecko w świecie sztuki. Świat sztuki dziecka, pod red. B. 

Dymary, Wyd. Impuls, Kraków 1996 

2. Dobrołowicz W., O badaniu zdolności i postaw twórczych uczniów, w: Aktywność twórcza dzieci i 

młodzieży, pod red. S. Popka, WSiP, Warszawa 1988 

3. Eby J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1998 

4. Gloton G., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa  1976 

5. Kujawiński J., Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, WSiP, Warszawa 1990  

6. Klim-Klimaszewska A., Twórcza aktywność, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. 

Pilcha, t. 6, Wyd. Żak, Warszawa 2007 

7. Lowenfeld V., Brittain W.L, Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa 1977 

8. Puślecki W., Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów, Wyd. Impuls, Kraków 1999 

9. Palka S., Innowacje pedagogiczne jako czynnik rozwoju aktywności twórczej uczniów, w: Aktywność 

twórcza dzieci i młodzieży, pod red. S. Popka, WSiP, Warszawa 1998 

10. Szmidt K.J., Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Warszawa 1996 

11. Wańczyk B., Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w matematyce przez wykorzystanie gier i zabaw, 

w: Rozwój twórczej aktywności dziecka, pod red. J. Kidy, Wyd. WSP-WOM, Rzeszów 1994 

12. Zborowski J., Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, WSiP, Warszawa 1986 

Literatura dodatkowa: 

1. Dobrołowicz W., Psychika i bariery, WSiP, Warszawa 1993 

2. Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978 

3. Góralski A., Poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1990 

4. Hurlock E.B., Rozwój dziecka, t. 2, PWN, Warszawa 1985 

5. Kozielecki J., Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa 1969  

6. Limont W., Synektyka a zdolności twórcze, Wyd. UMK, Toruń 1994 

7. Malicka M., Twórczość czyli droga w nieznane, WSiP, Warszawa 1989 

8. Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, PAX, Warszawa 1986 

9. Nęcka E., Grupowy trening twórczości dla nauczycieli, „Psychologia Wychowawcza” 1985, nr 3 

10. Nęcka E., Trening twórczości, Wyd. PTP, Olsztyn 1992 

11. Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa 1969 

12. Reykowski J., Eksperymentalna psychologia emocji, KiW, Warszawa 1974 

13. Reykowski J., Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, w: Psychologia, pod 

red. T. Tomaszewskiego, PWN, Warszawa 1975 

14. Semenowicz H., Nowoczesna Szkoła Francuska Technik Freineta, NK, Warszawa 1966 

15. Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, PWN, Warszawa 1968 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podające, problemowe, aktywizujące, oglądowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą w czasie zajęć na podstawie opracowanych indywidualnie/grupowo i 

zaprezentowanych scenariuszy zajęć rozwijających aktywność twórczą dzieci w wieku przedszkolnym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie przedstawionych scenariuszy.   

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
53 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

opracowaniem scenariuszy 
40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
50 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

opracowaniem scenariuszy 
55 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Edukacja literacka i czytelnicza z metodyką 

Nazwa w języku angielskim:  Literary and reading Education with methodology 

Język wykładowy:  Polski 

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

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

możliwościami wykorzystania tekstu literackiego 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i 

na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i 

pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień edukacji 

literackiej uczniów klas I-III z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych 

dyscyplin naukowych 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Osiągnięcie efektów z przedmiotu Edukacja werbalna i teatralna w przedszkolu z metodyką. 

Treści modułu kształcenia: 

Edukacja literacka na poziomie wczesnej edukacji. Integrująca rola tekstów literackich w edukacji 

wczesnoszkolnej. Praca z tekstem literackim sposoby interpretacji i realizacji. Walory dydaktyczno-



wychowawcze lektur szkolnych. Analiza i ocena nowych książek w aktualnym kanonie lektur szkolnych 

klas I-III. Walory językowe różnych przekładów tekstów literackich oraz specyfika opracowań graficznych. 

Twórcze działania uczniów inspirowane tekstem literackim. Kontakt dziecka z różnymi formami werbalnej 

kultury literackiej. Zainteresowania i upodobania czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Literatura podstawowa: 

1. Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2010 

2. Papuzińska J., Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa 2007 

3. Grądzka-Tys A. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej 

(w:) dziecko w kulturze współczesnego świata (red.) E. Jagiełło, E. Jówko, Siedlce 2013 

4. Grądzka-Tys A, Grzegorczyk B., Walory dydaktyczno-wychowawcze lektur szkolnych i tekstów 

literackich oraz ich integrująca rola w edukacji wczesnoszkolnej, w: J. Kida (red.), Literatura i sztuka a 

wychowanie, Rzeszów 2001 

5. Koźmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2011  

6. Konopnicka I. Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym, Opole 2006 

7. Lenartowska K., Świętek W., Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej. Książka pedagogiczno-

metodyczna dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, Toruń 2006 

Literatura dodatkowa: 

1. Szefler E., Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny 

Bydgoszcz, 2003. 

2. Szefler E., Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości, 

Bydgoszcz 2003 

3. Filipiak E., Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Próba oceny i 

propozycji wykorzystania, Bydgoszcz 2002 

4. Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992 

5. Kształcenie literackie w edukacji wczesnoszkolnej / zestawienie bibliograficzne w wyborze/ A. 

Grądzka-Tys, M. Lipińska-Rzeszutek, w: Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne nr 11/12, Siedlce 2005,  

6. Czasopisma naukowe, pedagogiczne i metodyczne. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład tradycyjny wzbogacony środkami dydaktycznymi; ćwiczenia – metody: problemowa, 

sytuacyjna, aktywizujące. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane podczas ćwiczeń na podstawie zadań przydzielanych studentom oraz egzaminu 

ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: egzamin. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z egzaminu: 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 egzaminu oraz w 50% - 

zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 15 godzin 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje dotyczące ćwiczeń 15 godzin 

Konsultacje dotyczące wykładu 15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
25 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do egzaminu 
25 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 9 godzin 

Ćwiczenia  18 godzin 

Konsultacje dotyczące ćwiczeń 9 godzin 

Konsultacje dotyczące wykładu 9 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
40 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do egzaminu 
40 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Wyrównywanie szans edukacyjnych i specjalne potrzeby 

dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  
Equalization of educational opportunities and the special needs of the 

child 

Język wykładowy:  Polski 

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

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

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

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

Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę i umiejętności dotyczące podstaw pracy z 

dzieckiem na zajęciach indywidualnych w 

przedszkolu i szkole. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma uporządkowaną wiedzę o dzieciach potrzebujących wsparcia, 

pogłębioną w zakresie pracy indywidualnej organizowanej w środowisku 

przedszkola i szkoły. 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji w edukacji dzieci oraz 

analizowania motywów ich zachowań. 

K_U07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu dydaktyki i psychologii. 



Treści modułu kształcenia: 

Terminologia i teoria pracy indywidualnej z dzieckiem: cele, organizacja i funkcjonowanie placówek w 

zakresie wspierania dziecka z trudnościami. Podmioty działalności wychowawczej, pomocowej i 

terapeutycznej. Organizacja i planowanie pracy indywidualnej z dzieckiem: założenia i organizacja pracy 

indywidualnej; dobór treści i ćwiczeń w kontekście trudności dydaktycznych i wychowawczych dziecka. 

Metody diagnozowania dziecka i jego najbliższego środowiska. Obserwacja dziecka: rodzaje obserwacji, 

jej rodzaje i kryteria.  Diagnoza bezpośrednia dziecka: arkusze diagnozy; analiza jego wytworów. Wywiad i 

rozmowa z rodzicami/opiekunami dziecka jako niezbędne metody poznawania wychowanka. Rodzaje 

trudności dzieci i uczniów kwalifikujące się do wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych. Trudności 

wychowawcze. Wspieranie procesów wychowania dzieci w obszarze wychowania do refleksji nad sobą, 

budowania poczucia własnej wartości, pracy nad sobą. Dziecko zdolne i jego potrzeby rozwojowe. Praca 

nauczyciela z dzieckiem zdolnym. Metody i formy współpracy z rodzicami dzieci kwalifikujących się do 

wsparcia z zakresu wyrównywania szans i specjalnych edukacyjnych. Konstruowanie ćwiczeń z zakresu 

pracy indywidualnej z dzieckiem: tworzenie sytuacji naprawczych z zakresu różnorodnych problemów i 

trudności dziecka w formie studium przypadku.  

Literatura podstawowa: 

1. Bogdanowicz M. Trudności w pisaniu i czytaniu, Wyd. UG, Gdańsk 2005. 

2. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i 

zaburzeniami rozwoju, Impuls, Kraków 2003 

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci 

starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa 2000 

4. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i 

pięciolatków, WSiP, Warszawa 2000 

5. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Wyd. Erica, 

Warszawa 2012 

6. Tyluś U. W poszukiwaniu relacji ze światem i w świecie. Wspieranie procesów wychowania uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. UPH, Siedlce 2015 

Literatura dodatkowa: 

1. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, PIW, Warszawa 2005 

2. Klim-Klimaszewska A. (red.), Z praktyki wychowania przedszkolnego, AP, Siedlce 2005 

3. Thompson J. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów: wskazówki dla nauczycieli , Impuls, Kraków  

2013 

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: problemowa, podająca, ćwiczenia praktyczne. Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na podstawie projektów wykonywanych przez studentów indywidualnie i 

grupowo. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: egzamin. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z egzaminu: 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 egzaminu oraz w 50% - 

zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 30 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin 

Przygotowanie projektu 25 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot  6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Laboratoria 18 godzin 

Konsultacje 17 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin 

Przygotowanie projektu 40 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 36 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Komunikacja społeczna w edukacji dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Social communication in child education 

Język wykładowy:  Polski 

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

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę i umiejętności z  komunikacji społecznej i 

kultury języka w zakresie porozumiewania się na 

poziomie edukacji wczesnoszkolnej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych zachodzących w 

klasie szkolnej i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu 

widzenia procesów komunikacji i kultury języka w edukacji 

wczesnoszkolnej 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań dla właściwej 

komunikacji i kultury języka w edukacji wczesnoszkolnej 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Osiągnięcie efektów z przedmiotu Komunikacja interpersonalna. 

Treści modułu kształcenia: 



Klasa szkolna jako teren interakcji rówieśniczych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Procesy 

społecznego komunikowania się dzieci w klasie. Specyfika komunikowania się nauczyciela z uczniami w 

edukacji wczesnoszkolnej. Style i sposoby komunikowania się uczniów i nauczyciela. Tworzenie klimatu 

psychologiczno-wychowawczego i dobrej atmosfery dla komunikacji i pracy uczniów w klasie. Wspieranie 

uczniów w rozwoju umiejętności właściwego porozumiewania się emocjonalnego między sobą. Obszary 

komunikacyjnego aspektu pracy nauczyciela: język, kody niewerbalne, gotowość słuchania. Mowa i język 

oraz ich funkcje w procesie porozumiewania się w klasie szkolnej oraz w sytuacjach kształcenia i 

wychowania. Aspekty komunikacji werbalnej. Kultura języka w komunikowaniu społecznym w edukacji 

wczesnoszkolnej. Komunikacja interpersonalna w kulturze życia ucznia i klasy szkolnej. Umiejętne 

porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych, dialogowe rozwiązywanie konfliktów. Prawidłowości i 

zakłócenia procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego. Kompetencje komunikacyjne 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Cywińska M., Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych przez dzieci 

inwestycją w przyszłość, [w:] Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci, [red.] 

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Zielona Góra 2007 

2. Grzegorczyk B., Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, [w:] Kompetencje nauczycieli edukacji początkowej, [red.] Żegnałek K., Warszawa 

2008 

3. Grzegorczyk B., Komunikacja interpersonalna w kulturze życia ucznia i klasy szkolnej, [w:] Dziecko w 

kulturze współczesnego świata, [red.] Jagiełło E., Jówko E., Siedlce 2013 

4. Zbróg Z., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Nauczyciel 

wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych, [red.] Leżańska W., Łódź 2009 

Literatura dodatkowa: 

1. Borkowski J., Dyrda M., Kanarski L., Rokicki B., O konflikcie i negocjacjach, Warszawa  2000 

2. Nauczyciel – uczeń, między przemocą i dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, [red.] Dudzikowa 

M., Kraków 1996 

3. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 1994 

4. Rylke H., W zgodzie z sobą i z uczniem, Warszawa 1993 

5. Wykłady z psychologii społecznej. Wybrane zagadnienia., [red.] Skrzyński W., Dyrda M., Warszawa 

2003 

6. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk  2003 

7. Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych, [red] Koć-Seniuch, Białystok 1995 

8. O komunikowaniu się w przedszkolu i nauczaniu początkowym, [red.] Gąsiorek K., Grochowalska M., 

Kraków 2003 

9. Potempska E., Sobieska-Szostakiewicz G., Rozwój empatii i kompetencji społecznych, Warszawa 

2003 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: problemowe, sytuacyjne, warsztatowe, drama, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, metoda 

projektów. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Efekty będą weryfikowane podczas ćwiczeń poprzez aktywne uczestniczenie studenta w różnych formach 

pracy oraz na podstawie jego własnych projektów – pracy pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie projektów wykonanych przez studentów – pracy 

pisemnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Przygotowanie studentów do ćwiczeń 18 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
24 godziny 

Praca samodzielna studenta związana ze 

studiowaniem literatury przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie studentów do ćwiczeń 30 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
37 godzin 

Praca samodzielna studenta związana ze 

studiowaniem literatury przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Propedeutyka matematycznego i ekonomicznego 

myślenia dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Introduction to mathematical and economic thinking of a child 

Język wykładowy:  Polski 

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

dziecięcego) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Wyczółkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Wyczółkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z 

podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu 

problematyki ekonomicznej niezbędnych dla dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i 

pomocowych, pogłębioną w zakresie edukacji ekonomicznej dziecka w 

wieku przedszkolnym 

K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla małego dziecka sposób 

postępowania dotyczący edukacji ekonomicznej, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań 

zawodowych związanych z realizacją edukacji ekonomicznej w 

przedszkolu 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Osiągnięcie efektów z przedmiotów Psychologia wychowania, Socjologia wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Ekonomia i przedsiębiorczość – definicje. Funkcja i rola pieniądza w życiu człowieka. Wartość nabywcza 

monet i banknotów, przełożenie na towary. Umiejętność posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach kupna i 

sprzedaży. Kształtowane umiejętności gospodarowania kieszonkowym i swoimi oszczędnościami. 

Planowanie wydatków. Wpływ reklamy na myślenie ekonomiczne dzieci. Instytucje w których działają 

mechanizmy ekonomiczne: sklep, bank, poczta, kasa. Nabycie  umiejętności radzenia sobie ze sztuczkami 

i pułapkami marketingowymi (np. w sklepie). Kształtowanie umiejętności zarabiania pieniędzy. Działalność 

charytatywna. Status społeczno-ekonomiczny: biedni i bogaci, pracujący i bezrobotni. Podstawowe pojęcia 

ekonomiczne, takie jak: cena, konsument, klient, sprzedaż, kupno, sprzedawca,  kasjer, konsument, karta 

płatnicza, karta kredytowa, konto bankowe (rachunek bankowy), wirtualny pieniądz, oszczędzanie, 

pożyczka, dług, promocja (obniżka), płatność. Historia pieniądza. Kształtowanie pojęć: pieniądz, złotówka, 

euro, waluta, wymiana pieniężna, wartość. Wprowadzanie podstawowych pojęć związanych z produkcją i 

konsumpcją dóbr i usług (producenci i konsumenci, potrzeby, planowanie finansowe, dochód, wydatki, 

budżet). Rozumienie związków zachodzących pomiędzy pracą a zarabianiem pieniędzy. Dostrzega 

korzyści płynących ze współpracy. Podstawowa wiedza na temat własnej działalności gospodarczej. 

Kształtowanie umiejętności zarządzania gospodarstwem domowym, planowanie dochodów i wydatków w 

budżecie domowym. Instytucje w których działają mechanizmy ekonomiczne: sklep, hurtownia, bank, 

poczta. Poznawanie form oszczędności. Umiejętność wyboru najlepszej oferty kredytu. Wady i zalety 

ubezpieczenia. Podstawowe pojęcia ekonomiczne: konsument, kupno-sprzedaż, kontrahent, menedżer, 

cennik, cena detaliczna, cena hurtowa, wat, konto oszczędnościowe, rachunek bieżący, lokaty, przelew, 

prowizja, opłata, faktura, dystrybucja, popyt, promocja, przychód, upust, utarg, towar, inwestowanie, zysk 

itp. 

Literatura podstawowa: 

1. Kourilsky M., Jak uczyć ekonomii w szkole podstawowej?, CODN, Warszawa 1993 

2. Kupisiewicz M., Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i 

obliczeniami pieniężnymi, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004 

3. Kupisiewicz M., Jak kształtować u dzieci wartość pieniądza: metody diagnostyczne, ich cechy 

psychometryczne oraz wskazówki di interpretacji wyników badań, Wyd. Akademii Pedagogiki 

Specjalnej, Warszawa 2004 

Literatura dodatkowa: 

1. Arndt K., Pieniądze nie spadają z nieba. Jak uczyć dziecko obchodzenia się  z pieniędzmi, Wyd. 

Bauer-Wetbild, Warszawa 2001  

2. Bielenica K., Bura M., Kwil M., Już w szkole, część pierwsza, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2002  

3. Boguni-Borowska M. (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006  

4. Buckkles S.G., Miller S.L., Morton J.S., Nelsen D.M., Prehn E.C., Jak uczyć ekonomii w szkole, CODN, 

Warszawa 1993 

5. Cywiński H., Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny, Wyd. Key Tex, Warszawa 1992 

6. Duwendag D., Hetterrer K., Kӧsters W., Pohl R., Dimmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, 

Wyd. POLTEXT, Warszawa 1995 



7. Frątczak-Rudnicka B., Dzieci w roli konsumentów – przyspieszona socjalizacja konsumencka, w: 

Zmiana czy stagnacja, Marody M. (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004 

8. Gasparski P., Motywacja dzieci do uczestnictwa w bankowych formach oszczędzania, w: Bank i 

Kredyt, 1992 

9. Gasparski P., Dziecięce finanse i kieszonkowe, prezenty, zarobki, w: Bank i Kredyt, 1992 

10. Ipsos Polska, Kieszonkowe naszych dzieci, 2005 

11. Gorazińska E., Woynarowska T. (red.), Moje dochody, wydatki, oszczędności. Edukacja ekonomiczna 

w scenariuszach lekcji, ORE, Warszawa 2011  

12. Lindstrom M., Dziecko reklamy, (tłum. A. M. Kawalec) Świat Książki, Warszawa 2005 

13. Kiyosaki R., Lechter S.L., Młody bogaty rentier, IPE, 2006  

14. Kiyosaki R., Lechter S.L., Mądre bogate dziecko, IPE, 2006   

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: czynna, słowna, oglądowa. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zweryfikowane będą na podstawie ustnej odpowiedzi z wiedzy uzyskanej na wykładzie oraz  

aktywności na ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: egzamin. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z egzaminu: 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 egzaminu oraz w 50% - 

zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 40 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 45 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 23 godziny 

Studiowanie literatury przedmiotu 55 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Profilaktyka uzależnień 

Nazwa w języku angielskim:  Addiction prevention 

Język wykładowy:  Polski 

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

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Nabycie umiejętności związanych z generowaniem 

oryginalnych rozwiązania złożonych problemów 

profilaktyki uzależnień i prognozowania przebieg ich 

rozwiązywania oraz przewidywania skutków 

planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych. Ukształtowanie postawy zachowania 

się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej; dostrzegania i formułowania 

problemów natury moralnej i etycznej związanych z 

własnym i cudzym postępowaniem; poszukiwania 

optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 

nieprawidłowych oddziaływań socjalizacyjnych i 

wychowawczych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

profilaktyki uzależnień i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych. 

K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własnym i cudzym postępowaniem. 
K_K01 



S_K02 
Wypełnia zobowiązania społeczne oraz inicjuje działania na rzecz 

profilaktyki w środowisku społecznym. 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu psychologii klinicznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do przedmiotu, omówienie literatury, wskazanie na efekty kształcenia i sposoby ich 

weryfikacji. Nałogowa osobowość naszych czasów – zagrożenia i wyzwania. Psychologiczne podłoże 

wejścia na drogę uzależnienia. Kryteria rozpoznawania uzależnienia – cechy nałogowego zachowania. 

Mechanizmy uzależnienia (na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym). Substancje 

psychoaktywne – alkohol. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym. Współuzależnienie - 

przejawy i sposoby przezwyciężania. DDA. Grupy wsparcia: AA, Al-Anon, Alateen – cele, założenia, 

dynamika pracy. Klasyfikacja substancji psychoaktywnych. Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii. 

Sposoby terapii narkomanów. Uzależnienie od jedzenia: anoreksja i bulimia – czynniki ryzyka, symptomy 

choroby. Uzależnienie od hazardu. Uzależnienie od seksualności. Nowe uzależnienia - Internet, telefon 

komórkowy, zakupy, portale. Zakończenie zajęć. Podsumowanie i wnioski. 

Literatura podstawowa: 

1. Beck A.T., Wright F.D., Newman C., F., Liese B., S., Terapia poznawcza uzależnień, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 2007 

2. Cekiera Cz. : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, 

programy modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 1993 

3. Gaś Z., Profilaktyka uzależnień. – Warszawa 1993 

4. Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa 2006 

5. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Badawcze kryteria diagnostyczna, 

część dot. Zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, IPiN 

Warszawa 1998r. 

Literatura dodatkowa: 

1. Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Jedność, Kielce 2001. 

2. Dziewiecki M. (red.), Nowe przesłanie nadziei. Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości, PARPA, 

Warszawa 2000. 

3. Gaś Z. B. : Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki. - Warszawa : WSiP, 1994 

4. Leszto S., Programy profilaktyczne podstawą walki z uzależnieniem od środków odurzających, 

„Piotrkowskie Studia Pedagogiczne” 2001,t. 9, pod red. Teresy Wróblewskiej, Piotrków Trybunalski, 

Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, s. 167-176 

5. Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy 

opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2003 

6. Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk, Jedzenie, Gaudium Lublin 2005. 

7. Niewiadomska I., Chwaszcz, J., Kołodziej B., Ślipa B., Seks, Gaudium, Lublin 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych, warsztatowych. Formy: praca indywidualna i 

grupowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się odnośnie umiejętności: poszukiwanie rozwiązań problemów pojawiających 

się w trakcie uzależnień z propozycjami działań profilaktycznych. Weryfikacja efektów uczenia się odnośnie 

kompetencji społecznych: dostrzeganie i formułowanie pojawiających się problemów moralnych i 

dylematów etycznych związanych z uzależnieniami różnego typu oraz skutkami działań profilaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

przygotowanie: scenariusza zajęć odnośnie wybranego uzależnienia z podaniem przykładów działań 

profilaktycznych oraz mini warsztatów na podstawie owego scenariusza. Każda z tych dwóch aktywności 

jest oceniana. Ocenę końcową stanowi średnia ocen ze scenariusza i warsztatów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta 30 godzin 

Praca samodzielna studenta 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta 35 godzin 

Praca samodzielna studenta 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Doradztwo zawodowe 

Nazwa w języku angielskim:  Career advice 

Język wykładowy:  Polski 

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

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska, mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu celów, organizacji i 

funkcjonowania instytucji pomocowych, pogłębioną w 

zakresie doradztwa zawodowego oraz etyki 

zawodowej. Nabycie umiejętności sprawnego 

posługiwania się wybranymi ujęciami z zakresu 

doradztwa zawodowego w celu analizowania 

podejmowanych działań pomocowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji pomocowych, pogłębioną w zakresie doradztwa zawodowego 
K_W02 

S_W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat etyki zawodowej K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
potrafi dobierać środki i metody oddziaływania w celu efektywnego 

wykonania pojawiających się zadań zawodowych 
K_U07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu socjologii i pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 



Wprowadzenie do przedmiotu. Prezentacja programu. Omówienie kryteriów wymagań i literatury. 

Doradztwo zawodowe – istota i zakres pojęcia, przedmiot działania i specyfika, metody i techniki 

stosowane przez doradcę zawodowego, doradztwo personalne – istota i zakres pojęcia, przedmiot 

działania i specyfika, rola zawodowa i organizacyjna doradcy personalnego, główne rodzaje konsultingu 

personalnego, zagadnienia i obszary HR w działalności doradcy zawodowego i personalnego. Zakres HR 

w obszarze umiejętności. Typowe postawy doradcy zawodowego w kontakcie z klientem indywidualnym i 

zbiorowym. Stopnie zawodowe i ścieżki awansu doradcy zawodowego. Zagadnienia korelacji doradca 

personalny, coaching, doradca zawodowy, mentoring. Autodiagnoza własnych zasobów i umiejętności w 

kontekście analizy diagramu SWOT. Prezentowanie swoich mocnych i słabych stron, ćwiczenia. Programy 

realizowane na polskich uczelniach wyższych pomagające absolwentom w wejściu na rynek pracy. 

Doradztwo personalne, zawodowe a pośrednictwo pracy. Rola Akademickich Biur Karier w doradztwie 

zawodowym. Klasyfikacja popularności zawodów na polskim rynku pracy. Wybrane przykłady realizacji 

doradztwa personalnego i zawodowego w polskich firmach. Podsumowanie 

Literatura podstawowa: 

1. B. Becker, M. Huselid, D. Urlich Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza 

Wolters Kluwer, Warszawa 2012 

2. Paszkowska-Rogacz, Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin, Warszawa 2009 

3. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, red. T. Rostkowski, D. Danilewicz, 

Difin, Warszawa 2012 

4. Stańczyk I., Doradztwo personalne i zawodowe, Diffin, Warszawa 2013 

5. Strzelczyk D., Doradztwo zawodowe, Postaw na rozwój, Akademickie Biuro Karier Zawodowych 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. Bańka, A. Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy:psychologiczne metody i 

strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 1995 

2. Cieślikowska, D., Kownacka, E., Olczak, E., Paszkowska-Rogacz, A., Doradztwo zawodowe a 

wyzwania międzykulturowe. Warszawa 2006 

3. Indywidualistyczny i wspólnotowy obraz kształcenia dorosłych w świecie : teraźniejszość i 

perspektywy, red. Leszek Ploch, Małgorzata Myszka, Aneta Niewęgłowska, Małgorzata Wiśniewska, 

Siedlce 2018 

4. Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. nauk. Klim-Klimaszewska A., Wiśniewska M, tom I; 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2012 

5. Paszkowska-Rogacz, A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji 

teoretycznych. Warszawa 2003 

6. Paszkowska-Rogacz, A., Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa 2009 

7. Wołk, Z. Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży. Zielona Góra 2006 

8. Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Aktywność społeczne, kulturalna i oświatowa dorosłych, 

red. A. Fabiś, S. Kędziora, Mysłowice-Zakopane 2009 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych i graficznych, podstawowe 

zagadnienia są wyjaśniane przykładami. Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o kazusy, co powinno 

pozwolić na wyrobienie umiejętnego posługiwania się teorią i prakseologią doradztwa zawodowego w 



oddziaływaniach praktycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Rozmowa indywidualna mająca na celu zaprezentowanie się studenta  - jego potencjałów i dalszych 

planów rozwoju i przygotowanie na ćwiczenia dokumentacji związanej z prezentacją własnej osoby. 

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 zliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 30 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta  25 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
15 godzin 

Przygotowanie się do ćwiczeń 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta  35 godzin 



Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
35 godzin 

Przygotowanie się do ćwiczeń 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praca socjalna 

Nazwa w języku angielskim:  Social work 

Język wykładowy:  Polski 

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

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Nowosad 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Nowosad 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu terminologii używanej 

w naukach społecznych oraz jej zastosowanie w 

pracy socjalnej; a także wiedzy o różnych rodzajach 

struktur społecznych i instytucjach życia społecznego 

oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z 

punktu widzenia procesów pomocowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz jej zastosowanie 

w pracy socjalnej 
K_W01 

S_W02 

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach 

istotnych z punktu widzenia procesów pomocowych 

K_W05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu socjologii wychowania i pedagogiki. Umiejętność analitycznego studiowania 

tekstów oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Omówienie tematyki i wymagań przedmiotowych (efekty kształcenia i ich weryfikacja, literatura). Geneza i 

założenia pracy socjalnej. Źródła pracy socjalnej. Pomoc społeczna w ujęciu historycznym. Koncepcje i 



modele pomocy społecznej – analiza porównawcza. Podstawowe zagadnienia związane z 

funkcjonowaniem pomocy społecznej, (instytucje, cele, funkcje, instrumenty, organizacja, cechy 

charakterystyczne); miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego. Podstawy 

prawne i finansowe funkcjonowania systemu pomocy społecznej. System pomocy społecznej w Polsce w 

okresie transformacji ustrojowej. Praca socjalna i pracownik socjalny. Sposoby działania, role zawodowe, 

modele kształcenia. Wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych. Kodeks etyczny pracownika 

socjalnego. Odpowiedzialność etyczna pracownika socjalnego wobec klientów, innych pracowników 

socjalnych, instytucji. Odpowiedzialność pracownika socjalnego wobec swojego zawodu. Projekt socjalny. 

Istota i rodzaje projektów socjalnych. Struktura projektu socjalnego. Istota i rodzaje ewaluacji. Przykładowy 

projekt socjalny. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania ubóstwu oraz marginalizacji i ekskluzji 

społecznej. Zjawisko ubóstwa, charakterystyka i rozmiary. Rola i zadania pracownika socjalnego w 

zakresie pomocy ludziom dotkniętym ubóstwem. Pomoc w długotrwałych stanach kryzysowych: 

bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Charakterystyka stanów 

kryzysowych. Rozmiary zjawiska. Rola i zadania pracownika socjalnego w zakresie pomocy ludziom 

dotkniętym stanami kryzysowymi. Pomoc w rodzinnych sytuacjach kryzysowych. Pomoc społeczna a 

polityka rodzinna. Pomoc w sytuacjach szczególnych i nagłych: sieroctwo, przystosowanie do życia 

młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, pomoc uchodźcom, pomoc w sytuacji 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Podsumowanie zajęć 

Literatura podstawowa: 

1. T. Kaźmierczak, Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością, Śląsk, 

Katowice 2006. 

2. K. Piątek, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej, w: B. Kromolicka, Praca 

socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, AKAPIT, Toruń 2005. 

3. B. Kromolicka, Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej. 

Szczecin 2002 

4. E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2002 

Literatura dodatkowa: 

1. E. Kantowicz, Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia. Olsztyn 2005 

2. E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008,2009  

3. B. Smolińska-Theiss, Modele pracy socjalnej – między rodziną a organizacją i instytucją, w: B. 

Kromolicka, Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, 

AKAPIT, Toruń 2005. 

4. T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, rozdział. III: Praca charytatywna; rozdział IV: Wolontariat, 

Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004. 

5. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2005. 

6. A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008 

7. S. Pawlas-Czyż, Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007 

8. T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, rozdział. VI: Wspólne wyzwania, punkty: Praca socjalna w 

ochronie zdrowia; Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi; Praca socjalna w ruchu hospicyjnym; 

Praca socjalna z bezrobotnymi; Praca socjalna z bezdomnymi; Praca socjalna na ulicy – streetwork, 

Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004. 

9. T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998. 



10. B. Kucharska, Dylematy pracowników socjalnych. Z doświadczeń Polskiego Towarzystwa 

Pracowników Socjalnych, w: E. Leś (red.) Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, IPS UW, 

Warszawa 2002/2003. 

11. P. Sałustowicz, Kształcenie pracowników socjalnych dla społeczeństwa obywatelskiego?, w: M. 

Malikowski (red.), Praca socjalna i pomoc społeczna, aspekty teoretyczne, kształcenie, aplikacja, 

Sulima-Mana, Rzeszów 1999 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych i graficznych, podstawowe 

zagadnienia są wyjaśniane przykładami. Dyskusja prowadzona jest w oparciu o analizę tekstów co 

powinno pozwolić na wyrobienie umiejętnego posługiwania się teorią i prakseologią pracy socjalnej w 

oddziaływaniach praktycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pytania sprawdzające na egzaminie z zakresu: terminologii używanej w naukach społecznych oraz jej 

zastosowanie w pracy socjalnej; a także różnych rodzajów struktur społecznych i instytucjach życia 

społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów 

pomocowych. Efekty sprawdzane będą w ramach testu pisemnego lub egzaminu ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem, podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy punktów 

egzaminu co najmniej 51%punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny 

następująco: 0-50% pkt. – ocena 2,0; 51% pkt. – ocena 3,0; 61% pkt. – ocena 3,5; 71% pkt. – ocena 4,0; 

81% pkt. – ocena 4,5; 91%pkt. – ocena 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 

51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje dwa 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 dwóch ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta 35 godzin 

Praca samodzielna studenta 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Inkluzja społeczna 

Nazwa w języku angielskim:  Social inclusion 

Język wykładowy:  Polski 

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

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i miejsca 

inkluzji społecznej w systemie nauk oraz o jej 

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z 

innymi dyscyplinami nauk oraz działalności 

edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

pomocowej, pogłębioną w zakresie inkluzji 

społecznej. Nabycie umiejętności prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, 

popierania ich rozbudowaną argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw inkluzji społecznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu inkluzji 

społecznej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i 

metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk 

K_W01 

S_W02 

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej i pomocowej, pogłębioną w zakresie inkluzji 

społecznej 

K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w 
K_U01 



kontekście wybranych perspektyw inkluzji społecznej 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków 

Treści modułu kształcenia: 

Omówienie tematyki i wymagań przedmiotowych (efekty kształcenia i ich weryfikacja, literatura). Edukacja 

inkluzyjna – podstawowe założenia. Od segregacji, przez integrację do inkluzji. Podstawowe definicje, akty 

i rozporządzenia prawne dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi. Wybrane 

elementy diagnozy i poradnictwa pedagogicznego. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. 

Metody, techniki i strategie działań podejmowanych w inkluzji w celu włączenia ucznia w środowisko 

społeczne. Praca z uczniem: z niepełnosprawnością, niedostosowanym społecznie, zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnionym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z 

zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobą przewlekłą, w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, z 

niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i 

jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudnościami 

adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Inkluzja – działanie podejmowane przeciw 

wykluczeniu. Istota i znaczenie dla rozwoju inkluzji międzynarodowych i krajowych raportów o stanie 

oświaty. Instytucje i ich zadania w realizowaniu celów edukacji inkluzyjnej. Podsumowanie zajęć 

Literatura podstawowa: 

1. Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej; 

Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. 

2. Dykcik Wł (red), (2005), Pedagogika specjalna, Wyd. UP, Poznań. 

3. Firkowska-Mankiewicz A. (2008), Edukacja – narzędziem przeciw wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych, w: L. Frąckiewicz (red) Przeciw wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa. 

4. Przeciw wykluczeniu społecznemu. Cz. 1 / pod red. Tamary Zacharuk ; Akademia Podlaska, Siedleckie 

Towarzystwo Naukowe. Siedlce: 2010. 

5. Zaburzenia przystosowania społecznego . Elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej : / 

Lesław Pytka, Tamara Zacharuk. Siedlce: UPH, 2014 r. 

6. Zacharuk Tamara  i inni (red.) Edukacja inkluzyjna. Konteksty…., Teoria…(2015) 

Literatura dodatkowa: 

1. Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu : praca zbiorowa / pod red. nauk. 

Lesława Pytki, Tamary Zacharuk, Ewy Jówko ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 

Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. - 485 s. ; 24 cm. 

(Monografie; nr 148)\ 

2. Marcinkowska B., Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W:, Dydaktyka specjalna – w 

przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki, 

J. Głodkowska (red.),Warszawa 2010. 

3. Materiały szkoleniowe. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 



edukacyjnymi, cz.1 i cz. 2, MEN i APS w Warszawie. 

4. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Drogi do integracji" : Siedlce, 16 października 

2000 / pod red.Tamary Zacharuk. Siedlce : Wydaw. Uczelniane Akademii Podlaskiej, 2000. - 318 s. : 

wykr. ; 21 cm. (Student Niepełnosprawny : szkice i rozprawy ; 4 (2000)) 

5. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki, Warszawa 2009. 

6. Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, M. Klaczak, P. Majewicz (red.),  Kraków 2006. 

7. Sevda B. (1977), Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa. 

8. Sękowska Z. (1999), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, WSPS, Warszawa. 

9. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i 

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych i graficznych, podstawowe 

zagadnienia są wyjaśniane przykładami. Dyskusja prowadzona jest w oparciu o analizę tekstów co 

powinno pozwolić na wyrobienie umiejętnego posługiwania się teorią i prakseologią pracy socjalnej w 

oddziaływaniach praktycznych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z wiedzy i umiejętności będą weryfikowane w czasie egzaminu ustnego lub pisemnego. Studenci 

winni się wykazać umiejętnością prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich 

rozubudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw inkluzji społecznej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

test pisemny lub wypowiedź ustną co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów 

przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0; 51-60% - 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; 

powyżej 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne 

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

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

trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Egzamin 3 godziny 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
18 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 



Praca samodzielna studenta 25 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 17 godzin 

Egzamin 3 godziny 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 31 godzin 

Praca samodzielna studenta 31 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of working with feelings with special educational needs 

Język wykładowy:  Polski 

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

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu uczenia się i 

nauczania oraz wyrównawczych i korekcyjnych 

procesów edukacyjnych. Ukształtowanie postawy 

wrażliwości na problemy edukacyjne, gotowości do 

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym 

z osobami niebędącymi specjalistami w danej 

dziedzinie (rodzicami, opiekunami dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i aktywności 

uczestniczenia w grupach i organizacjach 

realizujących działania wyrównawcze i korekcyjne 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma uporządkowaną wiedzę na temat uczenia się i nauczania oraz 

wyrównawczych i korekcyjnych procesów edukacyjnych 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i 

współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w 

danej dziedzinie (rodzicami, opiekunami dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi) 

K_K02 

S_K02 jest aktywnym uczestnikiem w grupach i organizacjach realizujących K_K02 



działania wychowawcze lub wyrównawcze i korekcyjne 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu profilaktyki społecznej i metodyki oddziaływań profilaktycznych w szkole 

Treści modułu kształcenia: 

Omówienie tematyki i wymagań przedmiotowych (efekty kształcenia i ich weryfikacja, literatura). Edukacja 

inkluzyjna – podstawowe założenia. Podstawowe definicje, akty i rozporządzenia prawne dotyczące pracy 

z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybrane elementy diagnozy i poradnictwa 

pedagogicznego. Kompetencje nauczyciela-wychowawcy w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Metodyka zajęć rewalidacyjnych – ujęcie teoretyczne. Planowanie pracy z uczniem o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych (IPET). Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym. 

Model pracy z uczniem niewidzącym lub słabo widzącym. Model pracy z uczniem przewlekle chorym. 

Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową. Model pracy z uczniem z autyzmem i Zespołem 

Aspergera. Model pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i wybranymi zaburzeniami emocjonalnymi 

(ADHD). Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Podsumowanie zajęć 

Literatura podstawowa: 

1. Firkowska-Mankiewicz A.: Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły. Szkoła Specjalna. 

2004, nr 1 

2. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały 

szkoleniowe, cz. I i II. MEN, Warszawa 2010. 

3. Szczygieł B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

2001. 

4. Wyczesany J. Mikruta A /red./, Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002 

5. Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Wydawnictwo AP, Siedlce 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Ainscow M.: Robić właściwe rzeczy. Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły. W: 

Integracja dzieci o specjalnych potrzebach : wybrane zagadnienia etyczne / red. G. Fairbairn, S. 

Fairbairn. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, 2000, 

2. Baylis P.: Edukacja włączająca. W: Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans : materiały z 

konferencji, Konstancin 28-29 października 2002. Oprac. J. Bogucka, D. Żyro, T. Wejner. Warszawa : 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej : Biuro RPD, 2002 

3. Farrell P.: The impact of research on developments in inclusive education. International Journal of 

Inclusive Education. 2000  

4. Zacharuk T., Bocian B., Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole – perspektywa 

pedagogiczna, „Oświata Mazowiecka” nr 02,  2011 

5. Zacharuk T., Bocian B.,  ЭКС-ПРЕС Габрово, Социальная охрана и защита детей в Болгарии, 

Польше, России, Словацкой Республике, Чешской Республике и Федеративной Республике 

Германия, Забота о ребенке в Польше, 2011, s. 71-115. 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych. Formy: praca grupowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Sporządzenie i realizacja scenariusza zajęć dotyczącego wyrównywania i korekcji procesów edukacyjnych 

w wybranych aspektach dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz kompetencje będą 

sprawdzane na podstawie bieżącej obserwacji studenta realizującego scenariusz zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

punktów z opracowanego scenariusza. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 

za wszystkie czynności co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się 

na oceny następująco: 0-50% - 2,0; 51-60% - 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; powyżej 91% 

- 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne obejmujące 

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Udział studentów w spotkaniach tematycznych 9 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
9 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Praca samodzielna studenta 20 godzin 

Przygotowanie pomocy do zajęć 5 godzin 

Wykonanie scenariusza zajęć 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 9 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 7 godzin 



studenta 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Praca samodzielna studenta 31 godzin 

Przygotowanie pomocy do zajęć 10 godzin 

Wykonanie scenariusza zajęć 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztat umiejętności wychowawczych z metodyką 

Nazwa w języku angielskim:  Workshop parenting skills with metodology 

Język wykładowy:  Polski 

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

społeczna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań 

procesów wychowawczych. Nabycie umiejętności 

animowania pracy nad rozwojem uczestników 

procesów wychowawczych oraz wspierania ich w 

samodzielnym rozwoju. Ukształtowanie postawy 

doceniania znaczenia prawidłowych więzi 

społecznych w środowisku wychowawczym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma uporządkowaną wiedzę o uwarunkowaniach procesów 

wychowawczych 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
potrafi twórczo animować prace nad rozwojem uczestników procesów 

wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy 
K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
docenia znaczenie prawidłowych więzi społecznych w środowisku 

wychowawczym 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposoby ich 

weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Ćwiczenia prezentujące uczestników treningu. 

Integracja. Nawiązywanie relacji. Praca w grupie. Ustalenie i zawarcie kontraktu grupowego. Ćwiczenia 

przybliżające okres dzieciństwa, pozytywne doświadczenia w relacjach z dorosłymi. Sporządzenie listy 

cech, umiejętności dobrego wychowawcy i rejestru potrzeb dzieci i młodzieży. Ćwiczenia nastawione na 

diagnozę własnych mocnych stron i trudności w roli wychowawcy. Czynniki niesprzyjające nawiązywaniu 

dobrego kontaktu z dziećmi – blokady komunikacyjne. Czynniki ułatwiające komunikację. Rozwijanie 

umiejętności pomagania dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach poprzez stosowanie technik aktywnego 

słuchania. Granice – czym są granice, jak je wyznaczać, co jeśli zostaną przekroczone, po co dziecku są 

granice, czy granic potrzebuje rodzic/wychowawca? Ćwiczenia umiejętności radzenia sobie z trudnymi 

zachowaniami dzieci i dorosłych poprzez rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji oraz stosowanie 

komunikatu „ja”. Kary i nagrody w wychowaniu czy dyscyplina pozytywna. Budowanie autorytetu. 

Rozwiązywanie konfliktów. Normy, zasady i wymagania w wychowaniu. Edukacja do wartości. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia (15 zajęcia) 

Literatura podstawowa: 

1. J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki. PWN Warszawa 2002.  

2. T. Pilch, I., Lepalczyk Pedagogika społeczna. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995  

3. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. GWP, Gdańsk 2005.  

4. R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2004  

5. M.S. Corey, G. Corey, Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. PTP Warszawa 

1995  

6. E. Faber i A. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, 

Wyd. Media Rodzina, Poznań 1992  

7. P. Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej. Zysk i S-ka, Poznań 1998.  

8. H. Hammer, Rozwój umiejętności społecznych. Przewodnik dla nauczyciela, Warszawa 1999 

9. K. Marciniak-Paprocka, Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl 

edukacji inkluzyjnej, W: Codzienność szkoły : uczeń,  (red.) Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. 

Szymańskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.  

10. M. Dobijański, Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole : teoria i praktyka, Siedlce: Wydawnictwa 

Cyfrowe Marlab IT, 2015. 

11. M. Dobijański, Odkrywanie talentów, Oświata Mazowiecka. 2011 nr 2 

Literatura dodatkowa: 

1. Holler I. (2007) Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Warszawa, Jacek Santorski & Co Agencja 

Wydawnicza. 

2. Konarzewski K. (1982) Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa: PWN, rozdz. II, III. 

3. Rosenberg M. B. (2003) Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Wydawnictwo Jacek 

Santorski & CO, rozdz. III-V. 

4. Rosenberg M. B. (2003) Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Warszawa: 



Wydawnictwo Jacek Santorski & CO. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Warsztaty są prowadzone w oparciu o metody aktywizujące. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt z wiedzy będzie weryfikowany na podstawie pracy pisemnej sporządzonej przez studentów w 

zakresie uwarunkowań procesów wychowawczych. Efekt z umiejętności będzie weryfikowany na 

podstawie konspektu dotyczącego animowania pracy nad rozwojem uczestników procesów 

wychowawczych oraz wspierania ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy – przeprowadzenie zajęć w 

praktyce. Efekt z kompetencji będzie oceniany podczas trwania modułu aktywności skierowanej na aspekty 

doceniania znaczenia więzi społecznych w środowisku wychowawczym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych zadań i aktywności na zajęciach – co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez 

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

4,5; 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne 

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

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

trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw 

studenta 
10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta 15 godzin 

Praca samodzielna studenta, przygotowanie pracy 

pisemnej oraz scenariusza zajęć 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje  16 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu przez studenta 25 godzin 



Praca samodzielna studenta 41 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Doradztwo zawodowe w systemie edukacji 

Nazwa w języku angielskim:  Career counseling in the education system 

Język wykładowy:  Polski 

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

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Aneta Niewęgłowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Aneta Niewęgłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu 

doradztwa zawodowego w systemie edukacji oraz o 

jego przedmiotowych powiązaniach z innymi 

dyscyplinami nauk oraz działalnością edukacyjną, 

wychowawczą, opiekuńczą, pomocową. Nabycie 

umiejętności prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną 

argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 

doradztwa zawodowego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu działań  z zakresu 

działalności doradczej, jest przygotowany do działalności prospołecznej, 

samodoskonalenia zawodowego, pełnienia ról kierowniczych w 

organizacji oraz placówkach działających w obszarze coachingu, 

poradnictwa zawodowego i personalnego; zna kryteria analizy zarówno 

procesu jak i wynikających z niego celów 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi planować własny rozwój oraz rozwój petentów; potrafi animować 

prace nad rozwojem uczestników procesu doradztwa. Jest przygotowany 

do prowadzenia analizy sytuacji ucznia oraz projektowania zajęć o 

charakterze wychowawczym i doradczym 

K_U01 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania norm etycznych, odznacza się 

odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy pod względem 

merytorycznym i etycznym; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej 

pracy, projektuje i wykonuje działania w zakresie doradztwa 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe akty prawne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w oświacie. Wewnątrzszkolne 

systemy doradztwa. Szkolny doradca zawodowy. Podstawy prawne działalności szkolnych doradców 

zawodowych. Kwalifikacje i predyspozycje do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego. 

Metody pracy doradcy zawodowego. Zadania szkolnego doradcy zawodowego. Współpraca doradcy 

zawodowego z nauczycielami. 

Literatura podstawowa: 

1. Praca zbiorowa: ABC Poradnictwa Zawodowego w Szkole, wydawnictwo: Krajowy Ośrodek Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2008. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 

(Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2013 nr o poz. 532). 

Literatura dodatkowa: 

1. Paszkowska-Rogacz a. (2009): Doradztwo zawodowe, wybrane metody badań, Wydawnictwo Difin SA, 

Warszawa 

2. Rogodzińska A.(2003) Szkolny doradca zawodowy. KOWEZiU, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca z tekstem (akty prawne), prezentacje multimedialne/referaty, metoda ćwiczebna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie kolokwium i zaliczenia ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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



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

zaliczenia. Sposób oceniania: 0-50% - 2,0; 51-60% - 3,0; 61%-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; 91-

100% - 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Rynek pracy. Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów 

Nazwa w języku angielskim:  Job offers. Classification of professions 

Język wykładowy:  Polski 

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

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Aneta Niewęgłowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Aneta Niewęgłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z rynkiem pracy i 

pojęciami z zakresu zawodoznawstwa. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

zna terminologię używaną w pedagogice na poziomie rozszerzonym z 

zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy, analizy rynku pracy, 

poradnictwa zawodowego, poradnictwa edukacyjnego, edukacji 

zawodowej, kształcenia ustawicznego 

K_W01 

S_W02 

ma rozszerzoną wiedzę o zawodach i rynku pracy, podstawach 

prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji w Polsce i krajach 

europejskich Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat 

środowiskowych uwarunkowań wyboru zawodu, planowania rozwoju 

kariery zawodowej zarówno pracownika jak i poszukującego pracy 

K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w 

obszarze doradztwa zawodowego, rynku pracy i coachingu. Potrafi 

generować rozwiązania w zakresie aktywizowania dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych, niepełnosprawnych i starszych w dziedzinie kształcenia, 

w sferze pracy, życia pozazawodowego. Buduje z klientem relację opartą 

na szacunku i zaufaniu. Tworzy z klientem równe, synergiczne 

K_U05 



partnerstwo 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

jest wrażliwy na problemy rynku pracy kraju, Europy i świata; gotów do 

współpracy z otoczeniem w celu ich rozwiązywania, ma świadomość 

odpowiedzialności za właściwy dobór zawodu; potrafi komunikować się z 

szerokim gronem odbiorców, elastycznie dopasowuje się do osób nie 

będących specjalistami w dziedzinie coachingu oraz doradztwa 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań. 

Treści modułu kształcenia: 

Cele i zadania zawodoznawstwa. Podstawowe pojęcia z zakresu zawodoznawstwa. Klasyfikacja zawodów 

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania. Kwalifikacje zawodowe. Struktura grup 

wielkich. Charakterystyka zawodu według Kwestionariusza Analizy Stanowiska Pracy (KASP). Informacja 

zawodowa. Organizacja i działalność publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy. 

Problemy współczesnego rynku pracy. 

Literatura podstawowa: 

1. Lelińska, K., Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Warszawa 2006 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876 ). 

Literatura dodatkowa: 

1. Nowacki, T., Leksykon pedagogiki pracy. Radom 2004 

2. Ujednolicona Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. z późn. zm. – wg 

stanu na dzień 22 listopada 2016 r.  

3. Alfabetyczny indeks zawodów i specjalności z Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy z 2014 r. z późn. zm.– wg stanu na dzień 22 listopada 2016 r. 

4. Klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności 2010 a Klasyfikacją zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. z późn. zm. – wg stanu na dzień 22 listopada 2016 r.  

5. Zawody szkolne ujęte w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. z późn. 

zm. i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe – wg stanu na dzień 22 listopada 2016 r.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Egzamin. Kryterium oceny: uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. Sposób oceniania: 

0-50% - ocena 2,0; 51-60% - ocena 3,0; 61%-70% - ocena 3,5; 71-80% - ocena 4,0; 81-90% - ocena 4,5; 

91-100% - ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Studiowanie literatury  20 godzin 

Przygotowanie do zajęć  20 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury  22 godziny 

Przygotowanie do zajęć  30 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Trening umiejętności coachingowych 

Nazwa w języku angielskim:  Coaching skills training 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i 

umiejętności coachingowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia sesji doradczo-

coachingowych, zajęć w placówkach szkoleniowych 
K_W03 

S_W02 
ma uporządkowana wiedzę i pogłębioną wiedzę na temat coachingu i 

doradztwa, obejmującej jej terminologię, teorię i metodykę. 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada umiejętności pozwalające dokonać obserwacji i interpretacji 

współczesnych zjawisk społecznych i powiązać je z działalnością 

praktyczną; posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania, nazywania, rejestrowania i monitorowania informacji na 

temat problemów swoich klientów i uczniów oraz rynku pracy  

K_U01 

S_U02 

potrafi w sposób klarowny i precyzyjny wypowiadać się na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień z obszaru kształcenia, 

zawodoznawstwa. Ma umiejętności w zakresie negocjacji i coachingu – 

potrafi szczegółowo określić sytuację petenta i prowokować go do 

samooceny i działania. Dostarcza jasnej i zrozumiałej informacji zwrotnej. 

Wspiera samoświadomość klienta. Potrafi zauważyć niespójność 

pomiędzy myślami, emocjami i działaniem petenta oraz kierować jego 

K_U04 



karierą. 

S_U03 

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów w zakresie 

działań doradczych, popierania ich rozbudowaną argumentacją. 

Opracowuje strategię poruszania się po rynku pracy jak również wdraża 

nowe rozwiązania z zakresu polityki zatrudnienia. 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, jest gotowy do 

podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz ma świadomość 

potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Jest przygotowany 

do współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia 

zajmującymi się wsparciem osób w określaniu celów osobistych, 

zawodowych, planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego. Efektywnie 

organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania 

K_K01 

S_K02 

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami kształcenia do 

właściwego zawodu, odznacza się zaangażowaniem w planowaniu, 

projektowaniu i realizowaniu działań doradczych profesjonalnych w 

zakresie budowania kariery. Stwarza klientowi możliwości do ciągłego 

uczenia się, dostarcza mu wyzwań ponad jego świadome ograniczenia. 

Potrafi dopilnować, aby klient był odpowiedzialny za obopólnie 

uzgodnione zadania i działania. Potrafi wesprzeć klienta w ułożeniu 

właściwego, mierzalnego planu działania. Posiada wysoko rozwinięte 

kompetencje w zakresie aktywnego słuchania – jest całkowicie obecny i 

uważny podczas procesu coachingu, słucha i wspiera klienta w 

wyrażaniu siebie, nastawiony na to, czego chce klient, jest aktywnym 

uczestnikiem w relacji coach –klient 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Znaczenie coachingu: definicja coachingu, specyfika coachingu w stosunku do innych oddziaływań 

wspierających rozwój klienta, rodzaje coachingu, kiedy stosujemy coaching, w jakich sytuacjach?, korzyści 

coachingu. Proces i struktura coachingu: etapy procesu coachingowego, relacja: coach – osoba 

coachowana, zasady pracy w coachingu, sposoby uczenia się osoby coachowanej: teoria kompetencji 

indywidualne style pracy, poziomy uczenia się (wg. Booma), cykl uczenia się Kolba. Coach: cechy coacha, 

umiejętności coacha, narzędzia werbalne i niewerbalne stosowane przez coacha, bariery w pracy coacha, 

jak przełamywać przeszkody w uczeniu się osoby coachowanej. Etapy procesu coachingu w praktyce: 

Etap 1. Określenie potrzeb i celów coachingu: zadania coacha, wymagane umiejętności i narzędzia, 

przykładowe techniki, możliwe trudności i sposoby przełamywania, sposoby przeprowadzania przeglądu 

postępów coachingu na danym etapie procesu, Etap 2. Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych: 

zadania coacha, wymagane umiejętności i narzędzia, przykładowe techniki, możliwe trudności i sposoby 

przełamywania, sposoby przeprowadzania przeglądu postępów coachingu na danym etapie procesu. Etap 

3. Opracowywanie szczegółowego planu coachingu: zadania coacha, wymagane umiejętności i narzędzia, 

przykładowe techniki, możliwe trudności i sposoby przełamywania, sposoby przeprowadzania przeglądu 



postępów coachingu na danym, etapie procesu. Etap 4. Wykonywanie zadania bądź czynności: zadania 

coacha, wymagane umiejętności i narzędzia, przykładowe techniki, możliwe trudności i sposoby 

przełamywania, sposoby przeprowadzania przeglądu postępów coachingu na danym etapie procesu. Etap 

5. Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania: zadania coacha, wymagane umiejętności i 

narzędzia, przykładowe techniki, możliwe trudności i sposoby przełamywania, sposoby przeprowadzania 

przeglądu postępów coachingu na danym etapie procesu. Etap 6. Zakończenie coachingu: zadania 

coacha, wymagane umiejętności i narzędzia, przykładowe techniki, możliwe trudności i sposoby 

przełamywania, sposoby przeprowadzania przeglądu postępów coachingu na danym etapie procesu. 

Literatura podstawowa: 

1. Sidor-Rządkowska M. (2009) Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wyd. Wolters Kluwer 

SA 

2. Thorpe, S., Clifford, J. (2007). Podręcznik coachingu. Poznań: Wyd. REBIS 

Literatura dodatkowa: 

1. Bennewicz, M. (2008) Coaching, czyli restauracja osobowości. Warszawa: Wyd. G+J 

2. Kobylińska, D. (2005). Wywiad psychologiczny na potrzeby wspierania rozwoju osobowości, w: K. 

Żakowicz i K. Krejtz. (red.) Wywiad w różnych kontekstach psychologicznych. Warszawa: 

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia praktyczne polegające na aktywnym zaangażowaniu studentów w rozwiązywanie konkretnych 

problemów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie zaliczenia ćwiczeń praktycznych 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

zaliczenia. Sposób oceniania: 0-50% pkt. – ndst, 51-60% pkt. – dst, 61-70% pkt. - dst+, 71-80% pkt. – db, 

81-90% pkt. - db+,  91-100% pkt. bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach 33 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury 22 godz. 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 20 godz. 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
20 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 

Udział w konsultacjach 20 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury 37 godz. 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 25 godz. 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

zaliczenia 
25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Poradnictwo indywidualne 

Nazwa w języku angielskim:  Individual counseling 

Język wykładowy:  Polski 

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

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Bocian-Waszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Bocian-Waszkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i 

umiejętności z zakresu poradnictwa indywidualnego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w 

działalności doradczej. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą 

zarządzania czasem, kompetencjami. Dysponuje wiedzą z zakresu 

rekrutacji i selekcji pracowników 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada umiejętności pozwalające dokonać obserwacji i interpretacji 

współczesnych zjawisk społecznych i powiązać je z działalnością 

praktyczną; posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania, nazywania, rejestrowania i monitorowania informacji na 

temat problemów swoich klientów i uczniów oraz rynku pracy 

K_U01 

S_U02 

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania motywów 

i wzorów zachowań twórczych, diagnozowania oraz stymulowania 

działań praktycznych u petentów 

K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, jest gotowy do K_K01 



podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz ma świadomość 

potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Jest przygotowany 

do współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia 

zajmującymi się wsparciem osób w określaniu celów osobistych, 

zawodowych, planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego. Efektywnie 

organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania 

S_K02 

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami kształcenia do 

właściwego zawodu, odznacza się zaangażowaniem w planowaniu, 

projektowaniu i realizowaniu działań doradczych profesjonalnych w 

zakresie budowania kariery. Stwarza klientowi możliwości do ciągłego 

uczenia się, dostarcza mu wyzwań ponad jego świadome ograniczenia. 

Potrafi dopilnować, aby klient był odpowiedzialny za obopólnie 

uzgodnione zadania i działania. Potrafi wesprzeć klienta w ułożeniu 

właściwego, mierzalnego planu działania. Posiada wysoko rozwinięte 

kompetencje w zakresie aktywnego słuchania – jest całkowicie obecny i 

uważny podczas procesu coachingu, słucha i wspiera klienta w 

wyrażaniu siebie, nastawiony na to, czego chce klient, jest aktywnym 

uczestnikiem w relacji coach –klient 

K_K02 

S_K03 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania norm etycznych, odznacza się 

odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy pod względem 

merytorycznym i etycznym. Posiada kompetencje do pełnienia funkcji 

coacha kariery, doradcy zawodowego i personalnego, doradcy do spraw 

karier w organizacji z zachowaniem zasad etycznych – nie narzuca 

swoich wartości. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje działania w zakresie coachingu i doradztwa 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 

Teorie poradnictwa zawodowego, definicje poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i 

pośrednictwa pracy. Funkcje i zadania poradnictwa zawodowego oraz kompetencje doradcy. System 

doradztwa i poradnictwa zawodowego w Polsce. Rola i zadania Urzędów Pracy w doradztwie zawodowym. 

Informacja o zawodach oraz informacja o podmiotach realizujących zadania z zakresu poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy, ustawodawstwo regulujące po wyższe kwestie. Bariery komunikacyjne. 

Rozmowa doradcza – etapy pracy, cechy osobiste doradcy, poradnictwo indywidualne, rozmowa doradcza, 

podstawowe reguły pracy doradczej, procedury udzielania porady. Przemiany rynku pracy i jego 

współczesne trendy. Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Literatura podstawowa: 

1. Kargulowa A. (2010) O teorii i praktyce poradnictwa. Wyd. PWN 

2. Pisula D., (2009) ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza, Warszawa, wyd. KOWEZiU 

3. Pielok C., Woynarowska-Janiszewska A., Łukaszewska A., (2010) Indywidualny plan działania, wyd. 

MPiPS, 



Literatura dodatkowa: 

1. Paszkowska-Rogacz A. (2002) Warsztat pracy europejskiego Doradcy Kariery Zawodowej, wyd. 

KOWEZiU,  

2. Wojtasik B. (1997) Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, wyd. PWN, 

Warszawa  

Zeszyty informacyjne, (2011) Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, wyd. MPiPS, t. 

Nr 49, 50. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne polegające na aktywnym zaangażowaniu 

studentów w rozwiązywanie konkretnych problemów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie zaliczenia ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

zaliczenia. Sposób oceniania: 0-50% pkt. – ndst.; 51-60% pkt. – dst.; 61-70% pkt. – dst.+; 71-80% pkt. – 

db.; 81-90% pkt. – db.+; 91-100% pkt. – bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do zajęć 10 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 



Przygotowanie do zajęć 30 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Inkluzja osób z niepełnosprawnością w pracy zawodowej 

Nazwa w języku angielskim:  Inclusion of people with disabilities at work 

Język wykładowy:  Polski 

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

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i miejsca 

inkluzji społecznej szczególnie w pracy zawodowej 

oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób 

niepełnosprawnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu inkluzji 

społecznej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i 

metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk 

K_W02 

S_W02 

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w 

działalności doradczej. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą 

zarządzania czasem, kompetencjami. Dysponuje wiedzą z zakresu 

rekrutacji i selekcji pracowników 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów w zakresie 

działań doradczych, popierania ich rozbudowaną argumentacją. 

Opracowuje strategię poruszania się po rynku pracy jak również wdraża 

nowe rozwiązania z zakresu polityki zatrudnienia 

K_U05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



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

oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Edukacja inkluzyjna – podstawowe założenia. Od segregacji, przez integrację do inkluzji. Podstawowe 

definicje, akty i rozporządzenia prawne dotyczące pracy osób niepełnosprawnych. Wybrane elementy 

diagnozy i poradnictwa pedagogicznego. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Metody, 

techniki i strategie działań podejmowanych w inkluzji w celu włączenia pracownika w środowisko 

społeczne. Praca osób: z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobą przewlekłą, w sytuacji 

kryzysowej lub traumatycznej, z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. Inkluzja – działanie podejmowane przeciw wykluczeniu. Istota i znaczenie dla rozwoju inkluzji 

międzynarodowych i krajowych raportów. Instytucje i ich zadania w realizowaniu celów edukacji inkluzyjnej. 

Literatura podstawowa: 

1. L. Frąckiewicz (red) Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa 

2008. 

2. Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu (red.) Lesław Pytka, Tamara 

Zacharuk, Ewa Jówko; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Siedlce 2014.  

3. Przeciw wykluczeniu społecznemu. Cz. 1, pod red. Tamary Zacharuk; Akademia Podlaska, Siedleckie 

Towarzystwo Naukowe. Siedlce 2010. 

Literatura dodatkowa: 

1. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Drogi do integracji": Siedlce, 16 października 

2000 / pod red.Tamary Zacharuk., Siedlce  2000. (Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy; 4 

(2000)) 

2. Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. Siedlce : Wydawnictwo Akademii 

Podlaskiej; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008.  

3. Marcinkowska B., Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W:, Dydaktyka specjalna – w 

przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki, 

J. Głodkowska (red.),Warszawa 2010. 

4. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i 

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków 

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

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych i graficznych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny z pomocą pytań sprawdzających 

Forma i warunki zaliczenia: 



Przedmiot kończy się egzaminem. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy punktów z 

egzaminu, co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 

0-50% pkt. – ocena 2,0; 51% pkt. – ocena 3,0; 61% pkt. – ocena 3,5; 71% pkt. – ocena 4,0; 81% pkt. – 

ocena 4,5; 91% pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Studiowanie literatury  20 godzin 

Przygotowanie do zajęć  20 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury  37 godzin 

Przygotowanie do zajęć  20 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnoza w pośrednictwie pracy z etyką 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis in the mediation of working with ethics 

Język wykładowy:  Polski 

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

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i 

umiejętności z zakresu diagnozy w kontekście 

pośrednictwa pracy i etyki. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w 

działalności doradczej. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą 

zarządzania czasem, kompetencjami. Dysponuje wiedzą z zakresu 

rekrutacji i selekcji pracowników 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania motywów 

i wzorów zachowań twórczych, diagnozowania oraz stymulowania 

działań praktycznych u petentów 

K_U02, K_U07 

S_U02 

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów w zakresie 

działań doradczych, popierania ich rozbudowaną argumentacją. 

Opracowuje strategię poruszania się po rynku pracy jak również wdraża 

nowe rozwiązania z zakresu polityki zatrudnienia 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami kształcenia do K_K03 



właściwego zawodu, odznacza się zaangażowaniem w planowaniu, 

projektowaniu i realizowaniu działań doradczych profesjonalnych w 

zakresie budowania kariery. Stwarza klientowi możliwości do ciągłego 

uczenia się, dostarcza mu wyzwań ponad jego świadome ograniczenia. 

Potrafi dopilnować, aby klient był odpowiedzialny za obopólnie 

uzgodnione zadania i działania. Potrafi wesprzeć klienta w ułożeniu 

właściwego, mierzalnego planu działania. Posiada wysoko rozwinięte 

kompetencje w zakresie aktywnego słuchania 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań 

Treści modułu kształcenia: 

Etyka w pracy doradcy zawodowego. Narzędzia pracy doradcy zawodowego. Test barwy preferencji 

zawodowych. Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Talent Game. Skala postaw 

twórczych i odtwórczych. Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień 

wobec Świata. Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Vademecum Talentu. Labirynt 

Zawodów. Formy działań dla rodziców. 

Literatura podstawowa: 

1. M. Jeżewska, Poradnictwo grupowe. Wybrane aspekty pracy doradcy zawodowego, [w:] Podręcznik 

szkolnego doradcy zawodowego, Fundacja Realizacji Programów Społecznych, Warszawa 2005. 

2. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań 2007. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ł. Dunajew-Tarnowska, H. Stasiak, Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Teoria i praktyka, 

ECORYS Polska, Warszawa, 2009. 

2. A. Paszkowska-Rogacz, Doradztwo zawodowe, wybrane metody badań, Wydawnictwo Difin SA, 

Warszawa2009 

3. Lisikiewicz A., Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół 

gimnazjalnych. Podręcznik trenera, KOWEZiU, Warszawa 2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca z narzędziem diagnostycznym, ćwiczenia praktyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie ustnego zaliczenia ćwiczeń (znajomość narzędzi diagnostycznych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryterium oceny: stopień opanowania wymaganej wiedzy i zaliczenie zajęć 

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

Sposób oceniania: 0-50% pkt. – ndst.; 51-60% pkt. – dst.; 61-70% pkt. – dst.+; 71-80% pkt. – db.; 81-90% 

pkt. – db.+; 91-100% pkt. – bdb. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 6 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Informacja edukacyjna i zawodowa 

Nazwa w języku angielskim:  Educational and professional information 

Język wykładowy:  Polski 

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

zawodowe i coaching kariery) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z możliwościami, 

źródłami i organizacją informacji edukacyjnej i 

zawodowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji rynku pracy, 

ośrodków szkoleniowych, instytucji samorządowych i pozarządowych, 

placówkach oświatowych o zadaniach z zakresu coachingu i doradztwa 

w w/w obszarach 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w 

obszarze doradztwa zawodowego, rynku pracy i coachingu. Potrafi 

generować rozwiązania w zakresie aktywizowania dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych, niepełnosprawnych i starszych w dziedzinie kształcenia, 

w sferze pracy, życia pozazawodowego 

K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 docenia znaczenie rozwoju kariery dla utrzymania i budowania 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i jednostek odmiennych 
K_K03 



kulturowo, odnosi zdobytą wiedzę do projektowania i rozwoju działań 

zawodowych 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Socjologia, pedagogika społeczna. 

Treści modułu kształcenia: 

Zasoby informacyjne w zakresie edukacji i wyboru zawodu. Rola jednostek samorządu terytorialnego w 

informacji edukacyjnej. Urzędy pracy jako źródło informacji. Zadania poradni psychologiczno-

pedagogicznych w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego. Problemy edukacji zawodowej. 

Literatura podstawowa: 

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Red. A. Pfeiffer, Warszawa 2014 

2. Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, 

Warszawa 2013. 

Literatura dodatkowa: 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,ORE, 

Warszawa 2013. 

2. Sobierajski T., Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja, Warszawa2013. 

3. Druczak K., Minta J., Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu, 

KOWEZiU, Warszawa 2013. 

4. Dunajew-Tarnowska Ł., Stasiak H., Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Teoria i praktyka, 

ECORYS Polska, Warszawa 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na kanwie pracy pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin pisemny. Praca pisemna oceniana według skali: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę 

dostateczną, uzyskane mniej niż 50% punktów, ocena 3 – ma 50%-74% punktów, ocena 3,5 – ma 75%-

79% punktów, ocena 4 – ma 80%-89% punktów, ocena 4,5 – ma 90%-95% punktów, ocena 5 – ma więcej 

niż 95% punktów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 



Konsultacje 10 godzin 

Studiowanie literatury  10 godzin 

Przygotowanie do zajęć  5 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Konsultacje 6 godzin 

Studiowanie literatury  15 godzin 

Przygotowanie do zajęć  5 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 


