
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy pedagogiki 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teorią dyscypliny pedagogicznej „pedagogika 

ogólna”, umiejscowieniem tej subdyscypliny 

pedagogicznej wśród innych dziedzin wiedzy o 

edukacji/wychowaniu, wskazaniu na genezę, 

przedmiot badań i metody badawcze, system 

kategorialny, charakter tej nauki w kontekście 

współczesnych sporów nad podstawowym - 

teoretycznym („opisowym”) i stosowanym 

(„praktycznym”) jej statusem. Studentom będzie 

przekazana wiedza odnosząca się do genezy badań i 

refleksji o wychowaniu i edukacji, jako podstawowych 

procesach wspierania rozwoju osoby wychowanka; 

strukturze tej dziedziny wiedzy, stanowiącej 

podstawę teoretyczno-metodologiczną dla innych 

szczegółowych dziedzin pedagogicznych; rozmaitych 

koncepcjach pedagogicznych i systemach 

wychowania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła 

oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 
K_W01 



W_02 

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej 

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami 

nauki. 

K_W02 

W_03 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, 

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności 

pedagogicznej 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

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

piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z 

dorobku pedagogiki jak i innych dyscyplin 

K_U06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień omawianych w toku wykładów i ćwiczeń z historii wychowania, teorii wychowania, 

filozofii wychowania 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Geneza i rozwój myślenia o wychowaniu. Początki myślenia naukowego o wychowaniu: od 

wiedzy potocznej o wychowaniu do myślenia naukowego. Podstawowe definicje wychowania, ich 

systematyzacja i rodzaje. Wychowanie, jako rozwój i jego możliwości. Pedagogika, jako dyscyplina 

naukowa. Jej geneza, przedmiot. Autonomiczność pedagogiki, jako dyscypliny wiedzy. Źródła pedagogiki 

naukowej. Kryteria naukowości. Charakterystyka źródeł pedagogiki naukowej. Charakterystyka pedagogiki, 

jako nauki. Naukowy status pedagogiki. Jakiego rodzaju jest to nauka, jak można scharakteryzować i 

określić jej charakter? Pedagogika jako nauka: teoretyczna, praktyczna, normatywna, deskryptywna, 

filozoficzna, przyrodnicza, humanistyczna. Teoria i praktyka pedagogiczna. Stereotypy myślenia o 

związkach teorii z praktyką. Pedagogika nauką iner-multidyscyplinarną. Wyodrębnianie się działów i 

dziedzin wiedzy pedagogicznej. Uporządkowanie nauk (dyscyplin) pedagogicznych. Pedagogika ogólna, 

dyscypliny i subdyscypliny pedagogiczne. Rozmaite klasyfikacje a poszukiwanie integralnych i otwartych 

klasyfikacji dziedzin pedagogiki. Pedagogika i jej działy. Koncepcje pedagogiki. Metodologiczne podstawy 

pedagogiki. Klasyfikacja nauk a pedagogika: miejsce pedagogiki wśród innych nauk o wychowaniu. 

Przedmiot badań a tzw. „punkt widzenia” pedagogiki. Pedagogika, jako teoria i metateoria o wychowaniu. 

Zadania pedagogiki dla praktyki pedagogicznej. Badania pedagogiczne. Ogólny podział procedur 

badawczych stosowanych w pedagogice: badania jakościowe i ilościowe. Współczesne postrzeganie 

pedagogiki, jako nauki o praktyce edukacyjnej – geneza tego typu myślenia i konsekwencje dla praktyki 

edukacyjnej. Antropologiczne podstawy pedagogiki. Czynniki warunkujące rozwój osoby ludzkiej, jako 

istoty cielesno-duchowej. Problem przedmiotu-podmiotu wychowania. Człowiek, „osoba ludzka”, 

człowieczeństwo; społeczność, społeczeństwo, wspólnota. Co to znaczy być „przedmiotem wychowania”? 

Podstawowe kategorie aksjologiczne wychowania i pedagogiki. Wartości i antywartości w badaniu i 

praktyce edukacyjnej. Problematyka celów wychowania – dalekich i bliskich. Wychowanie ku wartościom. 

Wielkie systemy wychowania: chrześcijański, neoliberalny, neokonserwatywny. Analiza wybranych 

systemów pedagogicznych (kierunków i prądów). Założenie światopoglądowe, filozoficzne, doktrynalne 

systemów wychowania. Główne cele i praktyka wychowania. Systemy pedagogiczne a współczesność. 



Ćwiczenia: Ontologiczne podstawy pedagogiki: wychowanie/edukacja jako podstawowe kategorie 

poznawcze. Wychowanie a socjalizacja, edukacja, kształcenie-nauczanie. Różne zakresy wychowania, 

jako podstawowej kategorii pedagogiki. Wychowanie, edukacja, kształcenie, nauczanie-uczenie się. 

Edukacja, jako jedna z podstawowych form aktywności ludzkiej. Praktyka edukacyjna, praca 

pedagogiczna, czy wychowanie. Wychowanie w różnych ujęciach: wychowanie jako oddziaływanie a 

wychowanie jako praca pedagogiczna, wychowanie jako fakt, zjawisko (fenomen), sztuka, proces; 

wychowanie jako wspomaganie rozwoju biologicznego, jako oddziaływanie środowiska (etosu), jako pomoc 

wychowawcza (agosu). Wychowanie jednostki i wychowanie społeczeństwa. Integralność oddziaływań 

wychowawczych – czy możliwa w społeczeństwie demokratycznym? Wychowanie naturalne a wychowanie 

instytucjonalne. Wychowanek i wychowawca w relacji wychowawczej. Personalistyczne spojrzenie na 

relację wychowawczą. Od opieki, wrastania, wprowadzania do samowychowania. Odpowiedzialność 

wychowanka za własny rozwój. Budzenie osoby w wychowanku. Nauki współpracujące z pedagogiką – 

aspekty: teoretyczny, metodologiczny i aksjologiczny. Związek pedagogiki z: historią myśli i doktryn 

pedagogicznych, demografią, etyką, psychologią rozwojową, biologią wychowania, socjologią, 

prakseologią pedagogiczną, filozofią, ekonomią oświaty i kształcenia. Osobowość i kompetencje 

współczesnego wychowawcy. Współczesne uwarunkowania i znaczenie wychowania wśród innych 

procesów kształtowania (rozwoju) człowieka (socjalizacja, inkulturacja, edukacja). 

Literatura podstawowa: 

1. Hejnicka-Bezwińska T, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008. 

2. Kunowski S, Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków 2000. 

3. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1, Warszawa 2009. 

4. Sroczyński W., Drogi rozwoju pedagogiki a edukacja, w: Edukacja w kreowaniu współczesnej 

rzeczywistości, Siedlce 2013, t.II. 

5. Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań 

naukowych, GWP, Gdańsk 2006. 

6. Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, GWP, Gdańsk 2006. 

Literatura dodatkowa: 

1. Adamski F. (red.), Człowiek-Wychowanie-Kultura. Wybór tekstów, Kraków 1993. 

2. Adamski F. (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993. 

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

4. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walczak M (red.), Wychowanie, t. 1- 5, Gdańsk 2007-2010. 

5. Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki, Warszawa 1997. 

6. Kamiński S, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TNKUL, Lublin 1992. 

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

8. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981 i kolejne wyd.. 

9. Nowak M, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001. 

10. Sroczyński W., Problematyzacja zagrożeń dzieci i młodzieży, w: Zagrożenia dzieci i młodzieży we 

współczesnym świecie, część III, Siedlce 2012. 

11. Sroczyński W., Wartości w pedagogice społecznej-zarys problemu, „Kultura i Edukacja” 2007, nr 1. 

12. Sroczyński W, Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej. Funkcja środowiskowa i socjalna, Siedlce 

2011/ 2013 (rozdział II). 

13. Sroczyński W., Wychowanie czy praca pedagogiczna, w: tenże, Kategoria środowiska w pedagogice 

społecznej, Warszawa 2007. 

14. Wojtyła K., Osoba a miłość, Lublin 1991. 

15. Czasopisma naukowe: „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Ruch Pedagogiczny”, „Edukacja”, Kultura i 

Edukacja”. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, dyskusja dydaktyczna 

(związana z wykładem, burza mózgów, panelowa), tezy poparte przykładami praktycznymi (studium 

doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na podstawie literatury przedmiotu); metody i 

techniki rozwijające twórcze myślenie, metody racjonalnego diagnozowania i planowania. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wykład: egzamin pisemny. Wiedza i umiejętności z ćwiczeń będą sprawdzana poprzez wypowiedź ustną z 

wybranego zagadnienia z wykorzystaniem multimediów. 

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 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia wychowania 

Nazwa w języku angielskim:  History of education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska, dr Aneta Niewęgłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

historycznymi uwarunkowaniami współczesnej 

pedagogiki, z historią rozwoju myśli i doktryn 

pedagogicznych oraz dziejami praktyki 

pedagogicznej (placówek i instytucji wychowania). 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła 

oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 
K_W01 

W_02 

ma elementarną wiedzę o miejscu historii wychowania w systemie nauk 

oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi 

dyscyplinami nauki. 

K_W02 

W_03 
ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, 

normach, procedurach stosowanych w różnych historii wychowania 
K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

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

piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu historii 

wychowania; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając 

zarówno z dorobku pedagogiki jak i innych dyscyplin. 

K_U06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 

działania pedagogiczne 
K_K08 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień omawianych w toku teorii wychowania, filozofii wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Wychowanie w starożytności: Grecki model wychowania. Cele i formy wychowania spartańskiego 

i ateńskiego. Koncepcje wychowawcze w starożytnym Rzymie. Wychowanie i szkolnictwo w okresie 

Rzymu rodowego, ustroju republikańskiego i cesarstwa. Wychowanie i oświata w wiekach średnich: 

Wychowanie stanowe: rycerskie i rzemieślnicze. Oświata kościelna: szkoły klasztorne, katedralne, 

kolegiackie i parafialne – ich organizacja, program i metody nauczania. Powstanie uniwersytetów. Dwa 

modele organizacyjne: Bolonia i Paryż. Uniwersytet Krakowski i jego znaczenie. Wychowanie 

humanistyczne. Reformacja i kontrreformacja: Odrodzenie – główne idee epoki. Wpływ humanizmu na 

praktykę pedagogiczną. Reformacja i jej wpływ na oświatę.  Szkolnictwo różnowiercze w Polsce. 

Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie. Oświata i wychowanie w XVII i XVIII wieku: Epoka Wielkiej 

Reformy: Kolegium Teatynów w Warszawie, Szkoła Rycerska Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville, 

Collegium Nobilium, Akademia Szlachecka Korpusu Kadetów. Wychowanie w dobie Komisji Edukacji 

Narodowej. Szkolnictwo polskie w okresie zaborów: Sytuacja oświaty polskiej w Księstwie Warszawskim, 

Królestwie Polskim, zaborze rosyjskim, pruskim i austriackim – podobieństwa i różnice. Procesy rusyfikacji 

i germanizacji szkolnictwa. Najważniejsze kierunki oświatowe w Europie w dziewiętnastym i połowie 

dwudziestego wieku: Wychowanie przedszkolne, szkolnictwo elementarne, średnie i wyższe. Nowe 

wychowanie, pedagogika filozoficzna, pedagogika pozytywistyczna, szkoła pracy, wychowanie 

obywatelskie, naturalizm, progresywizm. Oświata i wychowanie w II Rzeczypospolitej: Stan oświaty 

polskiej po odzyskaniu niepodległości. Program oświatowy Ksawerego Praussa i Sejm Nauczycielski z 

1919 r. Projekty reform szkolnych do 1932 r. Ustawa o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r. Ideały 

wychowawcze II Rzeczypospolitej /wychowanie narodowe, państwowe/. Oświata ludności polskiej w 

okresie okupacji i pierwszych latach powojennych: Polityka oświatowa okupanta. Szkolnictwo jawne w 

Polsce w okresie okupacji. Organizacja i zasięg tajnego nauczania. Organizacja szkolnictwa po 1945 roku.  

Ćwiczenia: Wychowanie w starożytności: Przedstawiciele greckiej myśli pedagogicznej. Rzymscy 

myśliciele wychowania. Wychowanie i oświata w wiekach średnich: Poglądy na wychowanie wczesnych 

chrześcijan. Wychowanie humanistyczne. Reformacja i kontrreformacja: Humanistyczna myśl 

pedagogiczna w Europie Zachodniej i w Polsce / Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus, Jan Ludwik Vives; 

Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Marycjusz, Erazm Gliczner - Skrzetuski, Sebastian Petrycy/. Oświata i 

wychowanie w XVII i XVIII wieku: Trwałe wartości jego systemów pedagogicznych: Jana Amosa 

Komeńskiego, Johna Locke’a, Jana Jakuba Rousseau. Szkolnictwo polskie w okresie zaborów: Koncepcje 

oświatowe polskich myślicieli. Najważniejsze kierunki oświatowe w Europie w dziewiętnastym i połowie 

dwudziestego wieku: Jan Henryk Pestalozzi, jego życie, działalność, dzieła pedagogiczne. Poglądy Adolfa 

Diesterwega. System dydaktyczny Bella i Lancastra. Fryderyk Fröbel i jego wychowanie przedszkolne. 

Pedagogika filozoficzna Jana Fryderyka Herbarta. Pedagogika pozytywistyczna Herberta Spencera. 

Szkoła pracy i wychowanie obywatelskie Georga Kerschensteinera. System pedagogiczny Johna Dewey’a. 

Naturalizm Ellen Key i Marii Montessori. Oświata i wychowanie w II Rzeczypospolitej: Polska myśl 

pedagogiczna i jej przedstawiciele: Bogdan Nawroczyński, Lucjan Zarzecki, Kazimierz Sośnicki, Henryk 

Rowid, Władysław Spasowski, Janusz Korczak, Zygmunt Mysłakowski, Helena Radlińska. Oświata 

ludności polskiej w okresie okupacji i pierwszych latach powojennych: Przedstawiciele polskiej myśli 

pedagogicznej w okresie PRL (S. Szuman, A. Kamiński, B. Suchodolski, Ł. Kurdybacha, R. Wroczyński, W. 

Okoń). 



Literatura podstawowa: 

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

2. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, Warszawa 1965 

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

4. Polska myśl pedagogiczna po 1918 r., red. E. Brodacka-Adamowicz, Siedlce 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001 

2. Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962 

3. Historia wychowania wiek XX, red. J. Miąso, t. I i II, Warszawa 1980 

4. Historia wychowania. Skrypt dla studentów pedagogiki, red. D. Drynda, Warszawa 2006 

5. Historia wychowania. Słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, Olsztyn 2002 

6. Kot S., Historia wychowania, t. I i II, Warszawa 1994 

7. Krajewski M., Historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006 

8. Kwintylian M. F., Kształcenie mówcy, Warszawa 2002 

9. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, Warszawa 1995 

10. Mauersberg S., Walczak M., Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2005 

11. Możdżeń S., Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000 

12. Możdżeń S., Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000 

13. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I-III, Kielce 1993 

14. Mrozowska K., By Polaków zrobić obywatelami. Dzieje narodu i państwa polskiego, t. II, z. 37, 

Warszawa 1993 

15. Myśliciele o wychowaniu, t. I  Warszawa 1996, t. II Warszawa 2000 

16. Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008 

17. Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1977. Podstawowe akty 

prawne, Warszawa 1978 

18. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964 

19. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej 1795-1945, Warszawa 1996 

20. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Warszawa 1996 

21. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, wyb. i oprac. S. Wołoszyn, t. I, II i III, Kielce 1997 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, dyskusja dydaktyczna 

(związana z wykładem, burza mózgów, panelowa), tezy poparte przykładami praktycznymi (studium 

doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na podstawie literatury przedmiotu); metody i 

techniki rozwijające twórcze myślenie, metody racjonalnego diagnozowania i planowania 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wykład: egzamin pisemny. Ćwiczenia oceniane na podstawie: kolokwium; przygotowanego referatu 

(samodzielnej interpretacji wybranych tekstów źródłowych, projektu działań wychowawczych), aktywności 

podczas ćwiczeń. Wiedza: Zaliczenie w formie pisemnej. Umiejętności: Aktywny udział w ćwiczeniach; 

Wykonanie referatu. Kompetencje społeczne: Przygotowanie referatu; Obserwacja studenta podczas 

zajęć; Ocena wypowiedzi studenta w trakcie dyskusji. 

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 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Etyka 

Nazwa w języku angielskim:  Ethics  

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika  

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi 

zagadnieniami związanymi z dostrzeganiem i 

prawidłowym rozstrzyganiem dylematów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej K_W16 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu 

działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki 

konkretnych działań pedagogicznych 

K_U20 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 
K_K07 

K_02 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 

zgodnie z zasadami etyki 

K_K04 



K_03 
ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania 

uczniów 
K_K08 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu etyki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Etyka jako dziedzina wiedzy. Obszar zainteresowań etyki. Przedmiot, zakres i funkcje etyki. Geneza i 

przedmiot refleksji etycznej. Etyka a moralność. Etyka a prawo. Źródła wartości etycznych. Etyka 

normatywna a etyka opisowa. Miejsce etyki w strukturze filozofii, nauk humanistycznych i społecznych. 

Specyfika zawodu nauczyciela. Pojęcie etyki nauczycielskiej. Etyczny wymiar pracy nauczyciela. 

Etyczność jako warunek profesjonalizmu nauczycielskiego. Dylematy etyczne w zawodzie nauczyciela. 

Zasady etyczne w zawodzie nauczyciela. Kodeks etyki nauczycielskiej. 

Literatura podstawowa: 

1. Styczeń T., Marecki J. (2001), ABC Etyki, Lublin: Wyd. KUL, 2001  

2. Homplewicz J. (2000), Etyka pedagogiczna, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 

3. Kałuszyński M. (2002), Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania, Wrocław: 

Wyd. Atla2 

4. Michalak J. (red.) (2001), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Łódź: Wyd. UŁ 

5. Sawczuk W. (red.) (2007), Po co etyka pedagogom?, Toruń: Wyd: Adam Marszałek  

6. Szewczyk K. (1998), Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa: PWN 

7. Walczak-Duraj D. (red.) (2010), Etyka a moralność: aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i 

wybranych zawodów, Łódź: Wyd. UŁ 

Literatura dodatkowa: 

1. Sarapata A. (1980), Etyka zawodowa, Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza  

2. Brandt R.B. (1996), Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa: PWN 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi; problemowe: wykład 

konwersatoryjny. Formy: zbiorowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą podczas zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Praca samodzielna 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Praca samodzielna 32 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Teoria wychowania 

Nazwa w języku angielskim:  Theory of Education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Nowosad 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Nowosad 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest: zdobycie przez 

studentów wiedzy o elementarnych 

prawidłowościach charakteryzujących proces 

wychowania oraz o efektywnej działalności 

wychowawczej obejmującej znajomość stylów, 

strategii, metod i technik wychowania; 

pobudzanie do refleksji nad problematyką 

aksjologiczną, jako podstawą stanowienia 

celów wychowania; zdobycie wiedzy i 

umiejętności pozwalających projektować 

sytuacyjne i strukturalne działania 

wychowawcze; kształtowanie świadomości 

pedagogicznej i kompetencji zawodowych 

uczestników zajęć, jako przyszłych 

profesjonalnych nauczycieli – wychowawców. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła 

oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 
K_W01 

W_02 
zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, rozumie różnorodne 

uwarunkowania tych procesów 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień omawianych w toku równolegle prowadzonych wykładów i ćwiczeń z historii 

wychowania, teorii wychowania, filozofii wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Teoria wychowania, jako podstawowa subdyscyplina pedagogiki (geneza, rozwój, struktura, 

zadania, funkcje, wybrani przedstawiciele). Pojęcie wychowania (definicje, znaczenie). Wychowanie a 

samowychowanie. Struktura procesu wychowania i jego dynamika. Style kierowania wychowawczego. 

Aksjologia wychowania (rola wartości w wychowaniu: wartości preferowane, prymat wartości nad celami 

wychowania). Teleologiczne podstawy wychowania (istota celów wychowania – pojęcie, ich cechy, rodzaje 

celów wychowania (taksonomia). Ideał wychowania – pojęcie, składniki współczesnego ideału 

wychowania. Podmiotowość w wychowaniu (istota, rodzaje i obszary poszukiwań podmiotowości w 

procesie wychowawczym). Zasady wychowania jako ogólne normy wychowania, wybrane klasyfikacje 

zasad wychowania. Metodyczne aspekty wychowania: metody, techniki, środki i formy wychowania. 

Rozwój człowieczeństwa - podstawowa zasada relacji wychowawczych. Autorytet nauczyciela w procesie 

wychowania. Specyfika myślenia i działania wychowawczego. Wychowanie a socjalizacja i inkulturacja. 

Trudności, błędy wychowawcze i ich uwarunkowania. Pseudowychowanie, dewiacje wychowawcze, 

dysfunkcjonalność i patologia wychowawcza. 

Ćwiczenia: Podstawowe środowiska wychowawcze - rodzina, szkoła, grupy młodzieżowe i stowarzyszenia. 

Dziedziny wychowania - kryterium aksjologiczne, wspólnotowości, zintegrowanej aktywności człowieka. 

Wychowanie estetyczne, moralne, fizyczne, patriotyczne, integracyjne, seksualne, laickie, narodowe, 

państwowe, wielokulturowe, w rodzinie, w szkole, wychowanie do demokracji. Kulturowe uwarunkowania 

procesu wychowania. Znaczenie teorii pedagogicznej w działaniu wychowawczym, związki teorii i praktyki 

w organizowaniu procesu wychowania. Proces samowychowania. Samowychowanie a podmiotowość 

wychowanka. 

Literatura podstawowa: 

1. Górniewicz J., Teoria wychowania: (wybrane problemy), Olsztyn 2007.  

2. Łobocki M, Teoria wychowania w zarysie, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2008. 

3. Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Wyd. Nauk. PAT, Kraków 2002. 

4. Sowiński A.J., Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, In Oficyna, Szczecin 2006. 

5. Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, IMPULS, Warszawa 2011. 

6. Śliwerski Bogusław: Teorie wychowania, (w:) Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 2 /red. nauk./ Z. 

Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2009.  

7. Tchorzewski de A.M., Wstęp do teorii wychowania, Wyd. Akademii Ignatianum, Kraków 2018.  

8. Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Wyd. Adam Marszałek, 

Toruń 2011. 

9. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Karkonoska Państwowa 

Szkoła Wyższa, Jelenia Góra 2012. 

Literatura dodatkowa: 

1. Antas A., Brodacka-Adamowicz E., Dziedziny wychowania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 

2009. 



2. Borowska T., Węzłowe problemy teorii wychowania, Wyd. WSP, Opole 1991. 

3. Gara J., Człowiek i wychowanie, Warszawa 2007  

4. Jazukiewicz I., Rojewska E., (red.), Sprawności moralne a wartości, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017. 

5. Kubiak-Szymborska E., Zając D., Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz 2002. 

6. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008. 

7. Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wyd. Wyd. Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2000. 

8. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, IMPULS, Kraków 2001. 

9. Tarnowski J, Jak wychowywać, Kraków 2005. 

10. Wiśniewski Cz., Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny (z zastosowaniem środków audiowizualnych). Ćwiczenia realizowane w oparciu o 

analizę literatury przedmiotu, dyskusję dydaktyczną, referaty. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z zakresu wiedzy będą weryfikowane w ramach zaliczenia w formie ustnej lub pisemnej (test) na 

ostatnim wykładzie. Efekty z zakresu umiejętności będą weryfikowane na podstawie samodzielnie 

opracowanego przez studenta, wybranego zagadnienia odnoszącego się do wybranego obszaru 

problemowego teorii wychowania (30 pkt.); pracy pisemnej - analiza i interpretacja własna wybranego 

tekstu o wychowaniu (20 pkt.) oraz aktywności studenta podczas zajęć – wypowiedzi poparte znajomością 

literatury przedmiotu oraz przykładami praktycznymi, głos w dyskusji, zaangażowanie merytoryczne 

podczas pracy w grupach (10 pkt.) 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godziny 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia ogólna 

Nazwa w języku angielskim:  General Psychology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Andrzej Sędek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Andrzej Sędek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej 

psychologii jako nauki, metod badań i podstawowych 

koncepcji psychologicznych. Poznanie i zrozumienie 

podstawowych procesów psychologicznych 

człowieka oraz nabycie umiejętności wykorzystania 

wiedzy psychologicznej w pracy dydaktycznej i 

wychowawczej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia i jego 

psychologicznych podstaw  
K_W03 

W_02 zna wybrane psychologiczne koncepcje człowieka stanowiące 

teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

psychologii ogólnej w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych, a także 

motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U02 

U_02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 
K_U03 



prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość ogólnych zagadnień w zakresie nauk społecznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Psychologia jako nauka. Przedmiot badań psychologicznych i podstawowe metody stosowane w 

psychologii. Podstawowe koncepcje psychologiczne. Biologiczne podstawy zachowania, rola centralnego 

układu nerwowego. Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji. Uwaga. 

Myślenie i rozumowanie. Uczenie się i pamięć. 

Ćwiczenia: Emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania. Zdolności i uzdolnienia. Teorie i 

struktura osobowości. Psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu i 

stylu poznawczego. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w 

szkole. 

Literatura podstawowa: 

1. Ciccarelli S.K., White J,N. (2015). Psychologia. Dom Wydawniczy Rebis (wybrane rozdziały) 

2. Strealu J. red. (2002). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk. GWP (wybrane rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Kowalik S., (red.), (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa. PWN 

2. Kozielecki J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa. Żak  

3. Mietzel G. (1998).Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk. GWP. 

4. Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk. GWP. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

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

ramach ćwiczeń problemowych, symulacji oraz analizy omawianych zjawisk. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Filozofia 

Nazwa w języku angielskim:  Philosophy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

filozoficznymi koncepcjami człowieka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego 

filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych podstaw  
K_W03 

W_02 
zna wybrane koncepcje filozoficzne człowieka stanowiące teoretyczne 

podstawy działalności pedagogicznej 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 

działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki 

konkretnych działań pedagogicznych 

K_U02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Filozofia i jej działy. Myślenie filozoficzne a problem człowieka. Filozofia pedagogiki – 

wprowadzenie teoretyczne. Problemy filozoficzne związane z tworzeniem koncepcji wychowania. Od 

mitologizacji do racjonalizacji rzeczywistości. Pięć wielkich odpowiedzi filozofii. Filozofia człowieka w ujęciu 



historycznym. Zasady współczesnego wychowania w ujęciu filozofii pedagogiki. Postnowoczesna 

koncepcja wychowania. 

Ćwiczenia: Filozofia a edukacja. Idealizm a edukacja. Realizm w edukacji. Naturalizm a edukacja. 

Pragmatyzm. Egzystencjalizm. Ideologia a edukacja. Nacjonalizm, etnonacjonalizm a edukacja. Liberalizm 

a edukacja. Konserwatyzm. Marksizm. Progresywizm. Rekonstrukcjonizm. Edukacja pogranicza. 

Literatura podstawowa: 

1. Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, tł. Kacmajor A., Sulak A., Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 

2. Gaik B., Prawda, nauka, człowiek – ponowoczesna perspektywa, Siedlce 2016 

3. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, UNUM – Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 

Filozoficznego, Kraków 1992 

4. Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tł. Konieczny J., Wyd. Znak, Kraków 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Barber B.E., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tł. 

Jankowska H., Wyd. MUZA SA, Warszawa 2008 

2. Walczak P., Filozofia wychowania jako filozofia, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, tom 

II, 2013, Numer 1, s. 186-198  

3. Ferry L., Capelier C., Filozofia. Najpiękniejsza historia, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2016 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny (z zastosowaniem środków audiowizualnych). Ćwiczenia realizowane w oparciu o 

analizę literatury przedmiotu, dyskusje. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Ćwiczenia – aktywność podczas zajęć, opracowanie zaleconego materiału. Wykład – zaliczenie z oceną. 

Przygotowanie eseju filozoficznego na podstawie podanej literatury. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 



Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Projektowanie ścieżki rozwoju z elementami 

przedsiębiorczości 

Nazwa w języku angielskim:  Designing a development path with elements of entrepreneurship 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Piotr Karaś 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student zdobędzie wiedzę na temat rodzaju i zadań 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, zapoznanie z przepisami prawa 

oświatowego w zakresie wymagań związanych z 

rozwojem zawodowym oraz specyfiką i rolą awansu 

zawodowego w odniesieniu do potrzeb własnych 

nauczyciela oraz instytucji, w której może być 

zatrudniony. Student potrafi zaplanować własną 

ścieżkę rozwoju zawodowego w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa i zadania placówek 

oświatowych (przedszkole, szkoła). 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego 

rozwoju 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary 

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 
K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak  

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie kariery i rozwoju zawodowego. Etapy w rozwoju kariery. Osobowości (ukierunkowania) zawodowe.  

Przykłady ścieżek karier. Rozwój zawodowy nauczyciela w świetle prawa oświatowego . Stopnie 

zawodowe w karierze nauczyciela: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, 

nauczyciel dyplomowany, profesor oświaty. Analiza podstawowych dokumentów prawnych: a) Ustawa o 

systemie oświaty i podstawowe akty wykonawcze, b) Ustawa – Karta Nauczyciela i najważniejsze przepisy 

wykonawcze (awans zawodowy nauczyciela, dokształcanie i doskonalenie), c) Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Sposób planowania rozwoju 

zawodowego nauczyciela: autodiagnoza, cele i treści, realizacja: strategie osiągania celów, warunki 

działania, zadania, ocena efektów, sprawdzenie skuteczności. Struktura planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela. Spójność pomiędzy programem rozwoju szkoły/placówki oświatowej a rozwojem zawodowym 

nauczyciela: autoprezentacja i autodiagnoza, wskazanie celów podejmowanych działań, określenie 

własnych mocnych i słabych stron, zaprezentowanie specyfiki pracy szkoły/placówki. Korzyści i zagrożenia 

związane z wprowadzeniem awansu zawodowego w kontekście działalności placówek oświatowo-

wychowawczych i indywidualnego rozwoju nauczycieli. Uczenie się przez całe życie – doskonalenie 

zawodowe nauczyciela, udział w różnych formach kształcenia oraz samokształcenie. Wymagania 

współczesnego rynku pracy – placówki pedagogiczne (zajęcia w terenie/zaproszeni dyrektorzy, 

ewentualnie filmy edukacyjne z placówek). Sposoby weryfikacji rozwoju zawodowego nauczyciela: 

sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej: działalność 

diagnostyczno-oceniająca w kontekście efektów pracy nauczyciela, metody, techniki i narzędzia mające 

zastosowanie w diagnozowaniu i ocenie działalności nauczyciela pod kątem jego pracy z uczestnikami 

procesów edukacyjno-wychowawczych oraz własnego rozwoju zawodowego, hospitacja, jako jedna z form 

działalności diagnostyczno-oceniające. Własne projekty planów rozwoju studentów. 

Literatura podstawowa: 

1. Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków 2013. 

2. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk 2004. 

3. Grondas M, Żmijski J., Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela. Poradnik, Warszawa 2005. 

4. Krause E., Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów – między wyobrażeniami a 

strategiami, Bydgoszcz 2012 

5. Pielachowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Poznań 2001. 

6. www.men.gov.pl  (Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie 

awansu zawodowego nauczyciela) 

Literatura dodatkowa: 

1. Armstrong M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000.  

2. Filipowicz G, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi , Warszawa 2004.  

3. Garstka T., Opiekun nauczyciela. Umiejętności psychologiczne. Poradnik, Warszawa 2003. 

4. Hamer H., Rozwój przez wprowadzanie zmian, Warszawa 1998. 



5. Krause E., Rozwój kariery zawodowej studentów – konteksty i dokonania, Bydgoszcz 2012. 

6. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2003, s. 292-

333.  

7. Sirko S, Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2009.  

8. Stopnie awansu zawodowego. Dokumenty, plany rozwoju zawodowego, wzory pism, Lublin 2000. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Analiza aktów prawnych, obserwacja pracy w poszczególnych placówkach/met. poglądowe, 

audiowizualne, indywidualnych przypadków 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Aktywność na zajęciach, autoprezentacja, sporządzenie planu rozwoju zawodowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności oraz prawidłowo sporządzonego planu 

rozwoju. Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie łącznie, co najmniej 51% ogólnej liczby 

punktów ze wszystkich form zaliczenia. Przedział punktacji 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 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Komunikacja interpersonalna 

Nazwa w języku angielskim:  Interpersonal communication 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Piotr Karaś 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy na temat warunków efektywnej komunikacji 

interpersonalnej oraz podniesienie poziomu 

umiejętności komunikowania z wykorzystaniem 

różnych technik oraz unikania barier i zakłóceń. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń 
K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów 

K_U07 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 



Pojęcie komunikacji interpersonalnej. Komunikacja niewerbalna: funkcje komunikacji niewerbalnej; 

subsystemy komunikacji niewerbalnej; dziesięć podstawowych form niewerbalnego komunikowania się 

ludzi. Komunikacja werbalna – językowa; rodzaje wypowiedzi werbalnych. Dialogowe formy w komunikacji 

interpersonalnej (rozmowy, dyskusje, negocjacje). Asertywność; istota pojęcia asertywności; techniki 

pozwalające na obronę swoich praw w kontaktach interpersonalnych. Zasady organizacji wypowiedzi i 

zasady organizacji kontaktu interpersonalnego. Zasady prowadzenia dyskusji; grupowe formy 

rozwiązywania problemów; techniki dyskusji twórczej. Typologia konfliktów międzyludzkich. Zasady 

prowadzenia negocjacji. 

Literatura podstawowa: 

1. R. B. Adler , L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom 

Wydawniczy REBIS, Poznań 2014 

2. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2014 

3. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002 

4. Griffin M., Podstawy Komunikacji społecznej, Gdańsk 2003 

Literatura dodatkowa: 

1. McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP Sopot, 2013 

2. Nęcki Z. Komunikacja międzyludzka. Kraków, 1996. 

3. Pease A. & B. Mowa ciała. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2013 

4. Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych, Warszawa 1999 

5. Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2016 

6. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wprowadzające wykłady interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia w 

rozwiązywaniu sytuacji problemowych dotyczących komunikacji interpersonalnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

W_01 – odpowiedź ustna na koniec zajęć; U_01 – weryfikacja podczas ćwiczeń na podstawie obserwacji 

wykonywanych przez studentów działań oraz na podstawie napisanego eseju 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną - wiedza i umiejętność zastosowania tej wiedzy do interpretacji wybranej sytuacji 

komunikacyjnej – 60% oceny. Esej – na jeden z tematów do wyboru – 20% oceny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 

Nazwa w języku angielskim:  Biological and Medical Grounds Development and Education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat rozwoju 

człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego 

biologicznych i medycznych podstaw 
K_W03 

W_02 
ma podstawową wiedze na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i społecznym 
K_W05 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka 

Treści modułu kształcenia: 

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

weryfikacji. Wskazanie na literaturę i kryteria zaliczenia przedmiotu. Rozwój osobniczy człowieka. Rozwój 

fizyczny człowieka. Rozwój motoryczny. Zaburzenia rozwoju somatycznego. Wybrane układy i funkcje 

organizmu człowieka ważne dla procesów uczenia się. Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci i 

młodzieży. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania. Nauczyciel 

wychowawca - ochrona i promocja jego zdrowia. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w różnych 

siedliskach. Podsumowanie zajęć 



Literatura podstawowa: 

1. Woynarowska B., Biomedyczne podstawy kształcenia, PZWL, Warszawa 2011 

2. Woynarowska B., Zdrowie i szkoła, PZWL, 2001 

3. Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, cz. I i II, Wyd. WSiP, Warszawa 

1993, 1994 

4. Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie 

„Żak”, Warszawa 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. Bishop G. D., Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało, wyd. „Astrum”, Wrocław, 2000 

2. Doleżych B., Łaszczyca P., Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Podręcznik 

akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii, wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 

2004 

3. Izdebski Z., Zagrożenia okresu dorastania, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

1997, 2001,2005 

4. Jówko E., Biomedyczne aspekty bezpieczeństwa szkolnego dla zdrowia młodzieży gimnazjalnej W : 

Czynić świat bardziej bezpiecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi 

habilitowanemu Ryszardowi Rosie. T. 2 / red. Nauk. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski. - Siedlce : 

Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2007. - S. 187-192 

5. Jowko E., Edukacja żywieniowa jako wyzwanie dla społeczeństwa XXI wieku / Ewa Jówko. W : 

Wyzwania edukacyjne na progu XXI wieku / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej i Kazimierza Żegnałka. 

- Warszawa : Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, 2003. - S. 360-368 

6. Jówko E., Ozdorovitel'noe obrazovanie v Pol'še / E[va] Ûvko. // Psihologiâ i škola. - No 3 (2013), s. 96-

99 

7. Jówko E. Profilaktyka w zakresie otyłości uczniów jako aspekt kultury zdrowotnej w szkołach = 

Prevention of obesity students as an aspect of culture in schools / Ewa Jówko. // W: Edukacja 

inkluzyjna : teoria - system - metoda. Cz. 2 / red. nauk. Sławomir Sobczak, Beata Bocian-Waszkiewicz, 

Aneta Niewęgłowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015. - S. 9-24. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwencjonalny, dyskusja, prezentacja multimedialna, metody aktywizujące 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wykład – praca pisemna, ćwiczenia – zadania problemowe. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Praca samodzielna 37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna 52 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wiedza o rodzinie 

Nazwa w języku angielskim:  Knowledge about the family 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z 

wybranymi zagadnieniami dotyczącymi 

funkcjonowania rodziny, zaznajomienie się z 

kategoriami definiowania rodziny w świetle 

wybranych teorii, głównymi przeobrażeniami 

zachodzącymi we współczesnej rodzinie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących  
K_W10 

W_02 
ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 

pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
K_W13 

W_03 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych K_W19 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów 

ludzkich zachowań 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K01 

K_02 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wstępnych wymagań 

Treści modułu kształcenia: 

Motywy naukowego zainteresowania się rodziną. Nauki o rodzinie a pedagogika rodziny. Pedagogika 

rodziny jako dyscyplina naukowa, jedna z dziedzin wiedzy o wychowaniu. Miejsce pedagogiki wśród 

dyscyplin pedagogicznych. Podstawowe pojęcia pedagogiki rodziny. Cele pedagogiki rodziny jako nauki. 

Charakter, zakres badań. Rodzina jako środowisko wychowawcze. Pomoc pedagogiczna rodzinie w 

wypełnianiu funkcji jej przypisanych. Rodzina a szkoła. Rodzina a wychowanie jako pomoc w kształtowaniu 

zdrowego, twórczego, odpowiedzialnego człowieka. Zagrożenia życia rodzinnego, rodziny, wychowania w 

rodzinie. Skutki rozwodu rodziców doświadczane przez dziecko. 

Literatura podstawowa: 

1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002. 

2. Błasiak A., Dybowska E. (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Kraków 2010. 

3. Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003. 

4. Kawula S., Brągiel J., Janke  A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2002.  

5. Sroczyński W. (red.), Rodzina w świetle wybranych kwestii społecznych (na przykładzie badań rodziny 

siedleckiej), Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego , Siedlce 2015. 

6. 5. Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian, Poznań 2001. 

Literatura dodatkowa: 

1. Garbarz A., Szluz B., Urbańska M., Walc W., (red.), Rodzina w środowisku lokalnym, Rzeszów 2011. 

2. Hurło J., Dziecko w polskiej rodzinie dysfunkcyjnej, Olsztyn 2010. 

3. Izdebska J., Dziecko w rodzinie w progu XXI wieku, Białystok 2000. 

4. Jundził J. (red.), Rodzina a wychowanie, Bydgoszcz 1995. 

5. Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006 

6. Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2005. 

7. Sikora D., Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum, Lublin 

2010. 

8. Ziemska M., (red.), Rodzina współczesna, Warszawa 2001. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych i graficznych, podstawowe 

zagadnienia są wyjaśniane przykładami 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną sprawdzone w zaliczeniowej pracy pisemnej. 



Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę, które obejmuje pytania 

sprawdzające wiedzę oraz pytania sprawdzające umiejętność rozwiązania konkretnego problemu. 51% - 

ocena dostateczna, 80% - ocena dobra, 90% - ocena bardzo dobra 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Praca samodzielna 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Praca samodzielna 32 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pojęcia i systemy pedagogiczne 

Nazwa w języku angielskim:  Concepts and pedagogical systems 

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 pierwszego 

stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z pojęciami i systemami pedagogiki. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz 

ich relacje do innych nauk. 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i 

narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 

wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla pedagogiki 

specjalnej. 

K_U12 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 

Naukowy status pedagogiki: tożsamość pedagogiki, przedmiot i zakres pedagogiki, miejsce pedagogiki w 

systemie nauk. Wychowanie jako podstawowe pojęcie pedagogiczne - różne kategorie pojęciowe. 

Podstawowe pojęcia pedagogiki. Europejskie i polskie tradycje pedagogiki filozoficznej. Pedagogika 

pozytywistyczna – doktryna, orientacje i program badawczy – Herbartowski system nauczania 

wychowującego. Pedagogika personalistyczna – podstawowe pojęcia, kategorie i kryteria badawcze, 



orientacje i odmiany. Charakterystyka współczesnych systemów wychowania (system wychowania 

liberalnego, chrześcijański, socjalistyczny). Nurty i systemy pedagogiczne XX w. – pedagogika 

psychologiczna, pedagogika socjologiczna, pedagogika  kultury, pedagogika egzystencjalna, pedagogika 

marksistowska). Doktryny (pozytywizm-antypozytywizm, naturalizm-antynaturalizm, strukturalizm, 

hermeneutyka, realizm). 

Literatura podstawowa: 

1. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2001 

2. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, red., Pedagogika, t. 1 i 2, Warszawa 2006 

3. S. Kunowski, Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków 2000 

4. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993 

2. B. Śliwerski, Współczesna  myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Kraków 2009 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów, praca w grupach, 

prezentacja wybranych pojęć i systemów pedagogicznych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium z zakresu pojęć i systemów pedagogiki, przygotowanie referatu dotyczącego rozwiązania 

określonego dylematu pedagogicznego lub opisania skutków przyjętego systemu pedagogicznego w 

aspekcie planowania działań w określonym obszarze wychowania. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 



Praca samodzielna 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Praca samodzielna 32 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


