
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski II 

Nazwa w języku angielskim:  English II 

Język wykładowy:  Angielski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Joanna Madej-Borychowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Joanna Madej-Borychowska, mgr Beata Gulati 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U04, K_U05 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U04, K_U05 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U04, K_U05 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U04, K_U05 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U04, K_U05 

U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U04, K_U05 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K03 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie Język angielski I. 

Treści modułu kształcenia: 

Środowisko pracy – rozmowy nt. różnych zawodów, obowiązków służbowych i warunków pracy. Zakupy − 

ubrania, akcesoria, smartfony, zwyczaje zakupowe; negocjacje cenowe. Aktywność edukacyjna i 

szkoleniowa − rozmowa nt. szkół, uczelni, nauczycieli i studentów. Potrawy – opis różnych potraw i 

sposobów ich przygotowywania, kulturowe uwarunkowania żywienia. Teksty specjalistyczne o tematyce 

związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Outcomes, Split Edition A, Second Edition, Hugh Dellar, Andrew Walkley, National Geographic 

Learning, CENGAGE Learning 

Literatura dodatkowa: 

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

2. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014, 

PWN-OUP; 

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP; 

4. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności; jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 



dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki II 

Nazwa w języku angielskim:  German II 

Język wykładowy:  Niemiecki (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr inż. Marzena Lisowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Nauczyciele języka niemieckiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U04, K_U05 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U04, K_U05 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U04, K_U05 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U04, K_U05 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U04, K_U05 

U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U04, K_U05 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K03 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie Język niemiecki I. 

Treści modułu kształcenia: 

Pracownik w zakładzie pracy/przedstawicielstwo/filie. Sprzedaż usług. Rozwiązywanie problemów 

związanych z funkcjonowaniem firmy. Oferty pracy/CV/list motywacyjny/rozmowa 

kwalifikacyjna/świadectwo pracy. Współczesne formy zatrudnienia/rynek pracy. Teksty specjalistyczne o 

tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2, 

Hueber Verlag. 

Literatura dodatkowa: 

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

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

7. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności; jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 

dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język rosyjski II 

Nazwa w języku angielskim:  Russian II 

Język wykładowy:  Rosyjski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Borkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej 

na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze 

zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności 

K_U04, K_U05 

U_02 
potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i specjalistycznych 
K_U04, K_U05 

U_03 potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U04, K_U05 

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

sprzeciw, negocjować 
K_U04, K_U05 

U_05 
potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 

gramatycznej i leksykalnej 
K_U04, K_U05 

U_06 potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U04, K_U05 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K03 

K_02 potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie Język rosyjski I. 

Treści modułu kształcenia: 

Środowisko pracy – rozmowy nt. różnych zawodów, obowiązków służbowych i warunków pracy. Zakupy − 

ubrania, akcesoria, smartfony, zwyczaje zakupowe; negocjacje cenowe. Aktywność edukacyjna i 

szkoleniowa − rozmowa nt. szkół, uczelni, nauczycieli i studentów. Potrawy – opis różnych potraw i 

sposobów ich przygotowywania, kulturowe uwarunkowania żywienia. Teksty specjalistyczne o tematyce 

związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

1. Anna Pado, Start. ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą 

CD. Kurs dla dorosłych i studentów,  Warszawa, Wyd. WSiP 2011, 112 s. 

Literatura dodatkowa: 

8. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 

typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 

(np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 

zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne 

(prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane 

są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności; jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

aktywności na zajęciach oraz frekwencji. Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − 

dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 48 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodologia badań pedagogicznych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of pedagogical research 

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:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie: terminów 

odnoszących się do badań naukowych (metodologia 

badań, metodyka i metoda), posługiwania się 

określonymi kryteriami przy formułowaniu problemów 

badawczych, znajomości procedury badań oraz 

metod, technik i narzędzi badawczych; 

przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy 

metodologicznej w teorii i praktyce pedagogicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w 

pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje 

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się 

poszczególne metody 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na 

analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie 

prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, 

opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Badania naukowe i wybrane ich typologie: badań ilościowe i jakościowe; badania diagnostyczne: 

rozpoznawcze i ewaluacyjne; badania wyjaśniające i weryfikacyjne; badania projektujące i prognostyczne; 

badania porównawcze. Podstawowe elementy struktury procesu badawczego: planowanie, przygotowanie 

i realizowanie badań pedagogicznych; pozyskiwanie i gromadzenie danych empirycznych; opracowanie, 

analiza i interpretacja zgromadzonego materiału badawczego. Problemy badawcze i hipotezy robocze – 

metodologiczne i językowe wymagania im stawiane. Specyfikacja i wskaźnikowanie zmiennych. 

Metodologiczna charakterystyka wybranych metod i technik badawczych: obserwacja; metody i techniki 

sondażu – ankieta, wywiad; eksperyment; techniki socjometryczne; testy pedagogiczne. Ograniczenia 

prawne oraz etyczno-moralne badań naukowych. Opracowanie autorskiej strategii badań na podstawie 

zdobytej wiedzy metodologicznej (określenie przedmiotu, celu badań, problemu głównego, problemów 

szczegółowych, hipotez , zmiennych, opracowanie narzędzi badawczych). 

Literatura podstawowa: 

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

2. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000. 

3. Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 

2003. 

4. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. 

Akademickie  „Żak”, Warszawa 2001. 

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

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

Siedlce 2009.  

7. Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-metodyka-ewaluacja, Wyd.  UMCS, Lublin 

2010. 

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

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

5. Kos E., Urbaniak-Zając D., Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna 

hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty sprawdzane będą na 1 kolokwium i opracowaniu autorskiej koncepcji badań (każde z zadań – 20 

pkt). Zakres kolokwium obejmuje odpowiednio treści wymienione wcześniej w zagadnieniach. Student, 



który z kolokwium nie uzyska co najmniej 50% punktów, musi ponownie przystąpić do danego kolokwium 

w czasie przeznaczonym na dyżury i konsultacje osoby prowadzącej zajęcia.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie w semestrze łącznie, co najmniej 11 punktów z 

kolokwium. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-10 – 2,0; 11-

13 – 3,0; 14-15 - 3,5; 16-17 – 4,0; 18-19 – 4,5; 20 – 5,0. Warunkiem zaliczenia jest także opracowanie 

autorskiej koncepcji strategii badawczej z punktacją, jak powyżej. Łączna punktacja dotycząca zaliczenia 

przedmiotu: 20 - 2,0; 21-24 – 3,0; 25-28 – 3,5; 29-32 – 4,0; 33-36 – 45; 37-40 – 50. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć  30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 20 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wychowanie fizyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Physical Education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Centrum Sportu i Rekreacji 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy i drugi 

Semestr:  Drugi i trzeci 

Liczba punktów ECTS:  0 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie 

studentom podstawowych wiadomości i umiejętności 

umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz 

samodzielne podejmowanie działań w celu 

doskonalenia funkcjonowania organizmu. Rozwój 

sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz 

dostarczenie studentom wiadomości i umiejętności 

umożliwiających samokontrolę samoocenę i 

samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie. 

Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych 

w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i 

sportowej. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec 

aktywności fizycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka  

W_02 

posiada podstawową wiedzę o wpływie stylu życia i czynników 

środowiskowych na zdrowie, wymienia główne zagrożenia zdrowotne 

(choroby cywilizacyjne – ich objawy i przyczyny) oraz zagrożenia 

społeczne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki, wymienia i 

wyjaśnia zasady zdrowego stylu życia 

 

W_03 
wymienia i opisuje podstawowe elementy techniki oraz taktyki gier 

zespołowych 
 



W_04 wyjaśnia przepisy gier zespołowych oraz sygnalizację sędziowską  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi dbać o doskonalenie własnej sprawności ruchowej poprzez 

stosowanie odpowiednich dla siebie ćwiczeń 
 

U_02 

posiada podstawowe umiejętności ruchowe i potrafi wykonać elementy 

techniczne z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, 

lekkiej atletyki, form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do 

wyboru 

 

U_03 
potrafi pełnić rolę sędziego, organizatora rozgrzewki, gier i zabaw 

rekreacyjno-sportowych 
 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

samodzielnie podejmuje działania związane z rozwojem oraz 

utrzymaniem na wysokim poziomie własnej sprawności fizycznej, ma 

świadomość wpływu aktywności fizycznej człowieka na wszystkie jego 

organy i układy, rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na 

ludzki organizm, dostrzega konieczność dbałości o sprawność, zdrowie i 

budowę własnego ciała 

 

K_02 

rozwija własne upodobania sportowe, uczestniczy w życiu sportowym 

korzystając z różnych jego form, odrzuca zachowania niebezpieczne dla 

życia i zdrowia, przyjmując rolę promotora zachowań zdrowotnych w 

swoim środowisku 

 

K_03 
akceptuje wartość społeczną przestrzegania przepisów i uczestnictwa w 

zawodach w zgodzie z postawą fair play 
 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach CSiR. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów 

technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny, 

podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji 

treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu edukacji 

zdrowotnej. 

Literatura podstawowa: 

1. M. Bondarowicz, Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 2006. 

2. Cz. Sieniek, Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej 

dla celów dydaktycznych, Sosnowiec 2010. 

3. Z. Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne. AWF, Poznań 1998.  

4. R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe. WSiP, Warszawa 2008. 



5. J. Talaga, A-Z sprawności fizycznej - atlas ćwiczeń. Ypsylon,  Warszawa 1995. 

6. J. Talaga, Sprawność fizyczna ogólna. Poznań 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. T. Arlet , Koszykówka, podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001. 

2. L. Biernacki, J. Kubrycht, Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny, Gdańsk 2013. 

3. M. Bodarowicz, Zabawy i gry ruchowa na zajęciach sportowych. Warszawa 2002. 

4. G. Grządziel, D. Szade, Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF, Katowice 

2008. 

5. T. Huciński T, Vademecum koszykówki. Warszawa 1997. 

6. T. Huciński, I. Lekner, Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów . Wrocław 2001. 

7. A. Kowal, S. Zaborniak, Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006. 

8. T. Stefaniak, Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK 2011. 

9. J. Talaga, Piłka nożna. Nauczanie i doskonalenie techniki, Estrella, Warszawa 2015 

10. J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki  Poznań 2006. 

11. J. Wołyniec, Przepisy Gier Sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK 2006. 

12. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2008. 

13. A. Zając, J. Chmura, Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych, AWF, Katowice 

2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia w grupach z wykorzystaniem metody analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu 

techniki i metod specyficznych dla zajęć wychowania fizycznego (metody ścisłej, metod intensyfikujących i 

indywidualizujących zajęcia, pokaz, objaśnienia, metoda zadaniowa, metoda problemowa). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Centrum Sportu i 

Rekreacji. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 0 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika opiekuńcza  

Nazwa w języku angielskim:  Protective pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawcza z terapią pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz  

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie terminologii używanej w pedagogice 

opiekuńczej, poznanie prekursorów i 

reprezentantów pedagogiki opiekuńczej w 

Polsce i na świecie oraz znaczenia ich 

doświadczeń i wzorca osobowego w 

kontekście aktualnych problemów społecznych 

naszego kraju, zdobycie wiedzy z zakresu 

potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń 

rozwoju dzieci w rodzinie i opiece zastępczej, 

zdobycie wiedzy na temat aktualnych tendencji 

w teorii i praktyce opieki w Polsce i na świecie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

zna elementarną terminologię z zakresu pedagogiki opiekuńczej oraz 

rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych 

K_W02 

S_W02 
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności wychowawczej, 

opiekuńczej i pomocowej 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 potrafi projektować strategie działań praktycznych wobec rodziny oraz 

generować rozwiązywanie podstawowych problemów społecznych i 

K_U01 



pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa, uporządkowana wiedza o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach 

w nich zachodzących oraz elementarna wiedza o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach 

życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Ogólne pojęcie, przedmiot i funkcje pedagogiki opiekuńczej. Elementy strukturalne pedagogiki 

opiekuńczej i jej przedmiotu. Status naukowy pedagogiki opiekuńczej – jej miejsce w systemie nauk 

pedagogicznych. Geneza opieki. Tradycje oraz rozwój myśli i praktyki opiekuńczej. Znaczenie diagnozy w 

pracy opiekuńczo-wychowawczej. Problemy relacji między opieką a pomocą. Relacje między opieką a 

wychowaniem. Rola opieki, wychowania i nauczania w zaspokajaniu potrzeb dziecka. Klasyfikacja potrzeb 

dziecka. Zakresy i kategorie opieki. Struktura opieki: potrzeby ponadpodmiotowe, funkcje opiekuńcze, 

postawy opiekuńcze, sytuacje opiekuńcze, czynności opiekuńcze, atmosfera opieki. Funkcje opieki i 

zasady opieki wychowawczej. Działalność opiekuńczo-wychowawcza a praca socjalna. Kręgi 

środowiskowe w życiu dziecka; problematyka opiekuńcza w poszczególnych kręgach. Związek teorii z 

praktyką opiekuńczą. Rodzaje działań opiekuńczo-wychowawczych w opiece. Zaniedbane obszary 

działalności opiekuńczo-wychowawczej. Opieka w rodzinie. Wychowanie opiekuńcze w szkole. 

Środowiskowy wymiar pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zjawisko sieroctwa dzieci i młodzieży oraz jego 

kompensacja. Dziecko, dorosły i człowiek starszy jako podmioty w opiece – analiza porównawcza. Etyka w 

pracy opiekuńczo-wychowawczej. Współczesny system opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce i na 

świecie – przemiany i perspektywy rozwoju. 

Ćwiczenia: Doświadczenia i wzorce osobowe prekursorów i reprezentantów pedagogiki opiekuńczej: Józef 

Czesław Babicki, Kazimierz Jeżewski, Janusz Korczak, Kazimierz Lisiecki, Aleksander Kamiński, Henryk 

Jordan, ks. Jan Bosko. Metody, formy, techniki, środki sprzyjające budowaniu i kształtowaniu poprawnych 

relacji interpersonalnych, empatii, otwartości, integracji, asertywności, komunikacji w płaszczyźnie opieki. 

Planowanie opieki i zasady kierowania nią. Warunki skuteczności oddziaływań opiekuńczych. Atmosfera 

życia w placówkach opiekuńczych. Współpraca placówek opieki ze środowiskiem rodzinnym. Trudności w 

pracy opiekuńczej. Zjawiska społeczne występujące w placówkach opiekuńczych (problem agresji i 

przemocy, zaburzenia życia emocjonalnego, problem uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, środki 

odurzające, narkotyki). 

Literatura podstawowa: 

1. Badora S., Róg A, Zięba-Kołodziej B. (red.), Pedagogika opiekuńcza : w poszukiwaniu rozwiązań 

teoretycznych i praktycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2014. 

2. Badora S., Marzec D., Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej: wybrani przedstawiciele, Wyd. 2 popr. i 

uzup., Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 1999. 

3. Dąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza: historia, teoria, terminologia, Wyd. UWM, Olsztyn 

2002. 

4. Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. 1 i 2, Wyd. UWM, Olsztyn 2006.  

5. Jundziłł E., Pawłowska R. (red.), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, 

Wyd. „Harmonia”, Gdańsk 2008. 

6. Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000. 



7. Kustra Cz., Fopka-Kowalczyk M, Bandura A. (red.), Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe: studia 

z pedagogiki opiekuńczej, Wyd. "Akapit", Toruń 2017. 

Literatura dodatkowa: 

1. Antas A., Trębicka-Postrzygacz B., Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i 

młodzieżą : z praktyki studenckiej, Cz. 1 i 2, Wyd. UPH Siedlce, Siedlce 2013. 

2. Badora S., Maciaszczyk P., Piątek M., (red.), Pedagogika opiekuńcza : wobec problemów rodziny i 

możliwości jej wspierania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 

Tarnobrzeg 2014. 

3. Biedroń M., Prokosz M., (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki 

opiekuńczej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002. 

4. Brańk Z., (red.), Podmioty opieki i wychowania, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 

2002.  

5. Gajewska G., (red.), Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : stan i perspektywy rozwoju : (wybrane 

zagadnienia teorii i praktyki pracy opiekuńczo-wychowawczej), Stowarzyszenie Edukacyjne 

Pedagogów Praktyków "Cogito", Zielona Góra 1999. 

6. Olubiński A., (red. nauk.), Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Edukacyjne 

"Akapit", Toruń 2002. 

7. Pyrzyk I., Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2003. 

8. Weissbrot-Koziarska A, Dąbrowska-Jabłońska I., (red. nauk.), Słownik metod, technik i form pracy 

socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej,  T. 4, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: metoda podająca z zastosowaniem multimediówów, metoda poszukująca. Ćwiczenia: metody i 

techniki dyskusyjne, uczenie się w oparciu o rozwiązywanie problemów, prezentacje multimedialne, filmy 

dydaktyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności nastąpi w trakcie realizacji ćwiczeń podczas przedstawiania w 

formie prezentacji wybranego problemu z zakresu pedagogiki opiekuńczej (max 25 pkt); samodzielnie 

przygotowanej pracy dotyczącej znaczenia doświadczeń i wzorca osobowego reprezentanta lub 

prekursora pedagogiki opiekuńczej (max 25 pkt); na podstawie aktywności studenta podczas ćwiczeń (max 

10 pkt). Efekty z wiedzy będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania 

sprawdzające podczas egzaminu. 

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 45 godz. 

Ćwiczenia 15 godz. 

Konsultacje 15 godz. 

Samodzielna praca studenta 75 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 27 godz. 

Ćwiczenia 9 godz. 

Konsultacje 39 godz. 

Samodzielna praca studenta 75 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Alternatywne sposoby komunikowania się 

Nazwa w języku angielskim:  Alternative ways of communicating 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawcza z terapią pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

elementarną wiedzą dotyczącą alternatywnych metod 

komunikowania się, a także procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, a także ich 

prawidłowości i zakłóceń. Ponadto cel przedmiotu 

stanowi wyposażenie studentów w elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 

celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem 

działań profesjonalnych, szczególnie odnoszących się do 

alternatywnych metod komunikowania się. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę dotyczącą alternatywnych metod 

komunikowania się, a także procesów komunikowania interpersonalnego 

i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i 

podejmowaniem działań profesjonalnych, szczególnie odnoszących się 

do alternatywnych metod komunikowania się 

K_U04 



Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii, a także na temat zaburzeń mowy oraz komunikacji 

społecznej. 

Treści modułu kształcenia: 

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

Komunikacja a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Definicje i istota komunikacji wspomagającej i 

alternatywnej oraz ich funkcje i znaczenie w procesie terapii i edukacji osób mających trudności 

komunikacyjne. Klasyfikacja i przegląd systemów i metod komunikacji wspomagającej. Rozwój mowy 

dziecka i jej funkcje. Komunikacja na poziomie przedsymbolicznym. Komunikacja na poziomie symboli 

konkretnych. Komunikacja na poziomie symboli abstrakcyjnych. Kompetencja językowa i komunikacyjna. 

Użytkownicy wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC). Znaki przestrzenno-dotykowe, 

znaki manualne, znaki graficzne. Dobór systemu komunikacji dla konkretnego użytkownika – znaczenie 

diagnozy kompetencji komunikacyjnych i tworzenia profilu komunikacyjnego. Pomoce do porozumiewania 

się (rozwojowe i sytuacyjne, pomoce proste i elektroniczne, pomoce wysokiej technologii (technologie 

wspomagające). Sposoby wprowadzania i stosowania AAC (stała, czasowa metoda komunikacji, metoda 

specjalistycznej strategii uczenia się). Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka. 

Komunikacja tak/nie. Zaburzenia komunikacji dzieci z autyzmem. Prawidłowości i zakłócenia procesu 

komunikowania się osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi. Prawidłowości rozwojowe w 

zakresie mowy i komunikacji. Diagnoza najczęściej występujących w mózgowym porażeniu dziecięcym 

zaburzeń mowy (dyzartia, dyslalia, oligofazja). Rodzaje oraz przyczyny powodujące problemy w 

komunikacji werbalnej u dzieci i dorosłych. Wpływ niepełnosprawności na poszczególne etapy rozwoju 

językowego dziecka. Sposoby nauki czytania i pisania uczniów mających trudności komunikacyjne. 

Charakterystyka mowy u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie ich klasyfikacji objawowej. 

Planowanie edukacji uczniów mających trudności komunikacyjne. Zasady planowania pracy z osobami, 

wymagającymi alternatywnych metod komunikacyjnych. Podsumowanie zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Błeszyński J.J., (red. nauk.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", Kraków 2006. 

2. Martinsen H. M., Tetzchner von S., Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod 

porozumiewania się, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 2002. 

3. Grycman M., Smyczek A., (red.), Wiem czego chcę! Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów 

AAC, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004. 

4. Janiszewska-Nieścioruk Z., Mróz A., Gembara U., (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Zielona Góra 2019. 

5. Błeszyński J.J., (red. nauk.), Komunikacja, mowa, język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. 

Literatura dodatkowa: 

1. Notbohm E, Dziesięć rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem, Wyd. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.  

2. Klim-Klimaszewska A., Pavlenko E., Pionova R., ( red. nauk.), Komunikacja w edukacji. T. 2, 

Kompetencje komunikacyjne dzieci i młodzieży, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2015. 

3. Baczała D, Błeszyński J. J., (red. nauk.), Komunikacja w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - 

trzy drogi, jeden cel , Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń  2014. 



4. Gajdzica Z., Rottermund J., Klinik A., ( red. nauk.), Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w 

przestrzeni szkoły, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.  

5. Wyczesany J., ( red. nauk.), Dydaktyka specjalna – wybrane zagadnienia, Harmonia Universalis, 

Gdańsk  2014. 

6. Rakowska A., Język, komunikacja, niepełnosprawność - wybrane zagadnienia, Wyd. Naukowe AP, 

Kraków 2003.  

7. Winczura B., ( red. nauk.), Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza, edukacja, 

terapia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013. 

8. Markiewicz K., Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2004. 

9. Błeszyński J. J. i Baczała D., (red. nauk.), Społeczeństwo włączające a komunikacja, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017. 

10. Grycman M., Kaniecka K., Szczawiński P., PCS – broszura, Warszawa 2002. 

11. Minczakiewicz E.M., (red.), Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej, Kraków 2001. 

12. Warrick A., Porozumiewanie się bez słów: komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie,  

13. Kotowicz J., Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych: komunikacja i procesy poznawcze, Wyd. 

Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Metody: słowne, oglądowe, prezentacje komputerowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą w trakcie bieżącej pracy studenta na zajęciach i na końcowym zaliczeniu na 

ostatnim wykładzie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na ostatnim wykładzie. 

Zaliczenie w formie ustnej (3 pytania) lub pisemnej (test). Poprawa dla studentów: zaliczenie ustne 

obejmujące zagadnienia omawiane na wykładach. Student losuje, a następnie omawia 3 zagadnienia. 

Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia 

tych ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 19,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język migowy 

Nazwa w języku angielskim:  Sign language 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawcza z terapią pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  9 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy dotyczącej systemu językowo-migowego, a 

także procesów komunikowania interpersonalnego i 

społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. Ponadto 

cel przedmiotu stanowi zdobycie przez studentów 

rozwiniętych umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, umiejętności używania języka 

migowego i porozumiewania się nim w sposób 

precyzyjny i spójny. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma wiedzę dotyczącą systemu językowo-migowego, a także procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i 

zakłóceń 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

potrafi używać języka specjalistycznego, szczególnie języka migowego 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_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie elementarnych umiejętności pozwalających na stosowanie systemu językowo-migowego, tj.: 

sprawność rąk i palców, dobra sprawność wzroku, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć 

wzrokowa i ruchowa, wyobraźnia przestrzenna, zdolność kojarzenia, umiejętności naśladowcze, 

umiejętność koncentracji uwagi. 

Treści modułu kształcenia: 

Teoria języka migowego: Podstawowe zagadnienia dotyczące terminologii w surdopedagogice. 

Tożsamość środowiskowa i kulturowa osób Głuchych/głuchych/niesłyszących – osoby Głuche jako 

mniejszość językowa. Sposoby komunikowania się osób z uszkodzeniem słuchu: metoda kombinowana, 

totalna, słuchowa, oralna, migowa, daktylna. System językowo-migowy (SJM) a Polski Język Migowy 

(PJM) – różnice i podobieństwa. System językowo-migowy w praktyce – szczegółowe zasady, warianty 

systemu i ich stosowanie w dydaktyce, rola mówienia i odczytywania z ust. Znaki migowe i ich cechy 

dystynktywne: układ palców u rąk (ręki), pozycja rąk (ręki), miejsce artykulacji, kierunek ruchu, sposób 

wykonania ruchu. Zasady i reguły pomocnicze oraz błędy występujące w czasie rozmowy. Wskazówki 

praktyczne do nauki i posługiwania się znakami migowymi, systemem językowo-migowym. Daktylografia: 

Wprowadzenie znaków liter: A, L, I, B, R, W, E, Y, C, P, O, S, T, M, N, U, X, K, G, F, J, Z, H, D. 

Wprowadzenie znaków polskich liter i diagrafów dwuznaków: Ł, Ą, Ę, Ć, Ó, Ś, Ń, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ. 

Wprowadzanie znaków liczebników głównych od 1 do miliona, zero. Wprowadzanie znaków liczebników 

porządkowych. Wprowadzanie znaków działań arytmetycznych, skrótów i innych znaków oraz omówienie 

zasad uzupełniających daktylografię. Ideografia: Wprowadzenie znaków grzecznościowych. Wprowadzenie 

znaków podstawowych i związanych z pierwszym kontaktem. Wprowadzenie znaków ideograficznych 

związanych z tematem „W szkole”. Wprowadzenie znaków ideograficznych związanych z tematem „W 

klasie”. Wprowadzenie znaków ideograficznych związanych z tematem „Czas – przestrzeń – barwa”. 

Wprowadzenie znaków ideograficznych związanych z tematem „W internacie”. Wprowadzenie znaków 

ideograficznych związanych z tematem „W klubie i świetlicy”. Wprowadzenie znaków ideograficznych 

związanych z tematem „ W jadalni”. Wprowadzenie znaków ideograficznych związanych z tematem „W 

mieście”. Wprowadzenie znaków ideograficznych związanych z tematem „Turystyka, sport i wypoczynek”. 

Wprowadzenie znaków ideograficznych związanych z tematem „U lekarza”. Wprowadzenie znaków 

ideograficznych związanych z tematem „Nazwy geograficzne”. Wprowadzenie znaków ideograficznych 

związanych z tematem „Historia i współczesność”. Wprowadzenie znaków ideograficznych związanych z 

tematem „Po ukończeniu szkoły”. 

Literatura podstawowa: 

1. Szczepankowski B., Język migany w szkole, cz. I , WSiP, Warszawa 1998. 

2. Pietrzak W., Język migany w szkole, cz. II, WSiP, Warszawa 1992. 

3. Prałat-Pyrzewicz I., Bajewska J., Język migany w szkole, cz. III, WSiP, Warszawa 1994. 

4. Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, WSiP, Warszawa 1999. 

5. Multimedialny Słownik Języka Migowego. 

Literatura dodatkowa: 

1. Trębicka-Postrzygacz B., Język migowy jako narzędzie komunikacji, (w:) Bezpieczeństwo człowieka a 

komunikacja społeczna. Aspekty filozoficzne i polityczne, tom 2, E. Jarmoch, A. W. Świderski, A. Trzpil, 

(red.), Wyd. UPH w Siedlcach, Siedlce 2011. 

2. Polski język migowy. Konwersacje, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2011. 

3. Szczepankowski B., Słownik liturgiczny języka migowego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000. 



4. Szczepankowski B., Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla 

pracowników służb społecznych, Warszawa-Krapkowice 2005. 

5. Szczepankowski B., Koncewicz D., Język migowy w terapii, WSP, Łódź 2008. 

6. Hendzel J.K., Słownik polskiego języka miganego, Wydawnictwo Offer, Olsztyn 1995. 

7. Kotowicz J., Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze, Wyd. 

Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2018. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Metody: wykład wprowadzający; metoda pokazu – prezentująca, 

metoda ćwiczeniowa – utrwalająca, metoda mimiczna, metoda projektu – krótkie teksty, dialogi, pogadanki, 

gesty naturalne – mowa ciała, nadawanie i odbieranie komunikatu, scenki tematyczne, prezentacje. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na bieżąco w czasie zajęć oraz na końcowym zaliczeniu na podstawie 

prezentowania i odczytywania przez studentów: alfabetu polskiego języka migowego, liczebników, znaków 

ideograficznych oraz zdań. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na ostatnich zajęciach. 

Zaliczenie w formie ustnej (4 pytania). Zaliczenie ustne polegające na prezentowaniu i odczytywaniu przez 

studenta alfabetu polskiego języka migowego, liczebników, znaków ideograficznych oraz zdań. Poprawa 

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

przedmiotu. Student losuje zestaw składający się z 4 elementów sprawdzających jego wiedzę i 

umiejętności. Omówienie każdego z nich oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 

5,0. Ocenę końcową stanowi średnia tych ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 90 godzin 

Konsultacje 22,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 112,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 9 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 54 godziny 

Konsultacje 58,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 112,5 godziny 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 9 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Poradnictwo pedagogiczne  

Nazwa w języku angielskim:  Educational counselling 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawcza z terapią pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania jest dostarczenia studentom 

wiedzy dotyczącej realizacji wizji i misji poradnictwa 

pedagogicznego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
zna wizję i misję poradnictwa pedagogicznego w procesie socjalizacji 

podmiotu 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
umie zaplanować i przygotować projekt programu poradnictwa 

pedagogicznego dla podmiotu 
K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
potrafi przedstawić misję i wizję projektu poradnictwa pedagogicznego i 

zarządzać zespołem realizatorów 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiadomości z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 



Wykłady: Zagadnienia wprowadzające i wyjaśnienia terminologiczne. Współdziałanie w poradnictwie w 

ujęciu interdyscyplinarnym. Poradnictwo pedagogiczne, historia i stan obecny. Rodzaje poradnictwa. 

Poradnictwo jako proces. Modele procesu pomagania w poradnictwie pedagogicznym. Zasady, funkcje, 

metody i techniki. Nowe metody poradnictwa – bilans kompetencji. Nowe formy poradnictwa – poradnictwo 

medialne. Wybrane instytucje poradnicze. Typy poradnictwa pedagogicznego. Doradztwo zawodowe. 

Kompetencje komunikacyjne w poradnictwie pedagogicznym. Ścieżki rozwoju zawodowego pedagoga 

pracującego w poradnictwie. 

Ćwiczenia: Bezpośrednia i pośrednia relacja poradnicza: warunki, struktura cechy i przebieg bezpośredniej 

relacji poradniczej, pośrednie formy poradnictwa (telefony zaufania, listy, audycje radiowe, telewizyjne, 

poradniki, itp.). Założenia, zasady oraz metody i techniki poradnictwa w pracy opiekuńczej. Poradnictwo w 

wybranych instytucjach wspierających opiekę i wychowanie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

poradnie rodzinne). Poradnictwo w wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą (świetlice 

socjoterapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, rodziny zastępcze i adopcyjne, domy dziecka). 

Poradnictwo w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Poradnictwo w zakresie opieki nad 

osobami starymi, chorymi (również chorymi psychicznie). Poradnictwo w hospicjum. 

Literatura podstawowa: 

1. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

2. Pawłowska R., Poradnictwo pedagogiczne, WSiP, Warszawa 1986. 

3. Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Oficyna Wyd. „Impuls”, 

Kraków 2009. 

Literatura dodatkowa: 

1. Grabowiec A., Kryza J., Zielińska K., Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii 

: perspektywa interwencji kryzysowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013. 

2. Kargulowa A., Poradnictwo jako wiedza i system działań : wstęp do poradoznawstwa, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986. 

3. Kargulowa A., Z podstaw poradoznawstwa. Z. 1 /, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

1996. 

4. Klimentoski A. (red.), Problematyka zastosowań poradnictwa życia w działalności placówek 

wychowawczych i opiekuńczych, Wydaw. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1986. : Seria : 

5. Knocińska A., Wielkopolskie poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w procesie zmiany, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015. 

6. Lewandowska-Kidoń T., Kalinowska-Witek B., Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, Wyd. UMCS, Lublin 2016. 

7. Wojtasik B. (red.), Z podstaw poradoznawstwa. Z. 2, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

1998. 

8. Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydaw. Szkolne i 

Pedagogiczne, Warszawa 1997. 

9. Woźniak W. (red.), Pomoc psychologiczno-pedagogiczna : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź 2010. 

10. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Psychologiczne; z. 5 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, objaśnienia, prezentacje, ćwiczenia – zadania problemowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

http://opac.uph.edu.pl/integro/272000626343/kargulowa-alicja/poradnictwo-jako-wiedza-i-system-dzialan
http://opac.uph.edu.pl/integro/272801624288/lewandowska-kidon-teresa/rola-pedagoga-szkolnego-w-szkolnym-systemie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej
http://opac.uph.edu.pl/integro/272801624288/lewandowska-kidon-teresa/rola-pedagoga-szkolnego-w-szkolnym-systemie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej
http://opac.uph.edu.pl/integro/272401088283/ksiazka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna


Efekty sprawdzane będą podczas rozmowy zaliczeniowej. Jednym ze sposobów weryfikacji efektów jest 

samodzielne zaprojektowanie i przedstawienie interwencji poradniczej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

oceną: 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 z oceną oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Studiowanie literatury 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy geriatrii i gerontologii 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of geriatrics and gerontology 

Język wykładowy:  Polski 

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

starszej i niepełnosprawnej) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie 

procesów zachodzących w trakcie starzenia się oraz 

poznanie zasad  pracy z osobą starszą, 

pozwalających na możliwości polepszenie ich jakości 

życia w różnych obszarach funkcjonowania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 zna elementarną terminologię używaną w geriatrii i gerontologii K_W01 

S_W02 
ma podstawową wiedzę na temat procesu starzenia się w aspekcie 

biologicznym, psychologicznym, społecznym i ekonomicznym 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i 

porozumiewania się w sposób spójny przy użyciu różnych kanałów i 

technik komunikacyjnych w odniesieniu do osób starszych i 

niepełnosprawnych 

K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych wobec osób starszych i niepełnosprawnych 
K_K02 



Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Opanowanie podstawowej wiedzy z przedmiotów: psychologia oraz pedagogika. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Podstawowe pojęcia związane z problematyka dotyczącą geriatrii i gerontologii społecznej. 

Proces starzenia i niepełnosprawności w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. 

Podstawowe umiejętność badania i posługiwania się skalami oceniającymi codzienne czynności i stan 

zdrowia pacjentów w podeszłym wieku (Kompleksowa Ocena Geriatryczna). Najczęstsze podstawowe 

przyczyny i objawy dolegliwości oraz schorzenia wieku podeszłego. Specyfika chorób wieku podeszłego. 

Wielochorobowość. Polipragmazja. Objawy i rozpoznanie udaru mózgu. Zasady opieki geriatrycznej. 

Działalność jednostek opieki geriatrycznej. Postawy, style życia wobec starości i traktowania starości 

(gerontofobia, gerontokracja, zobojętnienie). Propozycja typologii kadry gerontologicznej wg Z. Szaroty ze 

względu na: (osoby oddziaływania „bezpośredniego” i osoby oddziaływania „pośredniego”). Wymiary 

demograficzne starzenia się. Stereotypy dotyczące starości. Wykluczenie kulturowe osób starszych i 

niepełnosprawnych. Kryzysy w fazie starości. Aktywność osoby starszej. Samotność i pomoc osoby 

starszej. Perspektywy funkcjonowania człowieka w podeszłym wieku. 

Ćwiczenia: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania starości i niepełnosprawności. Fazy starości w 

cyklu życia. Wybrane choroby wieku starczego. Środowiskowe uwarunkowania życia seniorów. 

Kompetencje komunikacyjne osób wspomagających starszych i niepełnosprawnych. Sposoby dialogu z 

osobą starszą. Metody wsparcia osób starszych. Pomoc w sformułowaniu celów życiowych osób 

starszych. Pomoc społeczna osobom starszym w Polsce. Domy opieki (podział domów pomocy 

społecznej, warunki przyjmowania, kryteria wyboru). System opieki nad ludźmi starymi i 

niepełnosprawnymi w wybranym/ych kraju/ach Unii Europejskiej. 

Literatura podstawowa: 

1. Homplewicz J, Gerontologia wyzwaniem dla pedagogiki XXI wieku. Wykład inauguracyjny wygłoszony 

na uroczystości XX-lecia UTW przy UR w Rzeszowie 20 czerwca 2003 roku, Rzeszów 2003 

2. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004  

3. Trafiałek E., Starzenie i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006 

4. Grodzicki T, Kocemba J. Skalska A., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. VM Group Gdańsk 

2007. 

Literatura dodatkowa: 

1. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie: w stronę pedagogiki starości, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006. 

2. Garbat M., Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością: bariery i koszty, Zielona Góra Oficyna 

Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. 

3. Mielczarek A., Domy dziennego pobytu – jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starych, „Praca 

Socjalna” 2006, nr 1, s. 58–70. 

4. Czasopisma: „MEDI – Forum Opieki Długoterminowej” „Gerontologia Polska”, „Polityka Społeczna”, 

„Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady problemowe podające i aktywizujące, praca nad tekstem. Ćwiczenia w formie prezentacji. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Bieżąca ocena znajomości problematyki i argumentowania w trakcie części aktywizującej wykładu. W 

trakcie ćwiczeń prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia z obszaru geriatrii i gerontologii w 

dowolnej formie. 

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 30 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do części 

dyskusyjnej wykładów 
15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 22 godziny 

Przygotowanie do egzaminu 25,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 10,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do części 

dyskusyjnej wykładów 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  32,5 godziny 



Przygotowanie do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 

Nazwa w języku angielskim:  Selected issues of special education 

Język wykładowy:  Polski 

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

starszej i niepełnosprawnej) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów 

elementarnych podstaw teoretycznych oraz orientacji 

praktycznych w zakresie organizacji, metod pracy 

oraz wybranych technik pedagoga specjalnego, 

odbioru i uwzględnienia w postępowaniu określonych 

zmiennych warunkowych podejmowaną działalność 

terapeutyczną w postępowaniu opiekuńczym i 

terapeutyczno-pedagogicznym, kształcącym oraz 

estetyczno-wychowawczym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

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

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami 

naukowymi 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

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 



S_K01 

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: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej, psychologii rozwoju dziecka, psychologia jednostek z niepełnosprawnością. 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej – pedagogika ogólna i miejsce pedagogiki specjalnej – 

klasyfikacja nauk; związek pedagogiki specjalnej z innymi naukami i dyscyplinami naukowymi; przedmiot 

pedagogiki specjalnej; klasyfikacja niepełnosprawności. Systematyka w pedagogice specjalnej – 

omówienie poszczególnych działów włączonych w zakres oddziaływań, badań, rozwiązań systemowych, 

struktury funkcjonowania i organizacji – stan aktualny wypełniony nowymi kierunkami rozwoju oraz 

treściami. Rozpoznanie niepełnosprawności i kwalifikacja do właściwych placówek szkolno-terapeutyczno-

wychowawczych. Cele pedagogiki specjalnej – problematyka filozoficzna, psychologiczna, pedagogiczna, 

medyczna i socjologiczna. Podstawowe problemy w pracy z osobami z niepełnosprawnością w systemie 

opieki, wychowania, edukacji włączającej, terapii i włączania społecznego – także zawodowego. Pojęcie i 

zasady terapii pedagogicznej w pracy z jednostką specjalnej troski – kierunki działań teoretycznych i 

praktycznych. Interpretacja zasad w ujęciu wszystkich kwalifikowanych rodzajów niepełnosprawności oraz 

specjalnych potrzeb edukacyjnych – dydaktyka specjalna – ortodydaktyka. Współczesne czynniki 

determinujące rozwój pedagogiki specjalnej (medyczne, biologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, 

społeczne. Rozwój pedagogiki specjalnej w kontekście rozwoju współczesnych nauk uwzględniających 

proces lecznictwa, rehabilitacji, terapii, fizjoterapii, arteterapię, włączania społecznego. Szkolnictwo 

specjalne – system sprawowania opieki i edukacji włączającej. Szczegółowe dziedziny pedagogiki 

specjalnej – charakterystyka, zmiany, innowacje, tendencje, nowatorskie i alternatywne rozwiązania 

metodyczne i organizacyjne. Dziecko z autyzmem. Dylematy pedagogiki specjalnej – rozwinięcie w 

obszarach wybranych działów pedagogiki specjalnej. Historia pedagogiki specjalnej i jej zmiany w 

kontekście współczesności. Stosunek do osób z niepełnosprawnością dawniej i dziś – panel dyskusyjny 

oparty na wybranej literaturze przedmiotu. Kształcenie i wychowanie osób z niepełnosprawnością z 

uwzględnieniem aspektów rozwijania umiejętności i zdolności specjalnych, zgodnie z indywidualnymi 

możliwościami i predyspozycjami uczniów. Formy i metody rewalidacji niepełnosprawnych (w odniesieniu 

do wszystkich kategorii zaburzeń i wad rozwojowych). Specyfika funkcjonowania szkół specjalnych, 

integracyjnych oraz współczesnych rozwiązań lokalnych. Społeczne możliwości funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością oraz odmiennych somatycznie. Najnowsze tendencje w pedagogice specjalnej – 

obszary innowacji, nowatorstwa, alternatyw zwiększania szans rozwojowych i społecznych jednostek 

specjalnej troski. Spectrum zaburzeń autystycznych w systemie diagnozowania i sprawowania 

specjalistycznej pomocy, terapii, edukacji i wychowania. Andragogika specjalna – stan aktualny, szanse, 

nadzieje, nowe realia rzeczywistości aktualnej i przyszłej. Dylematy pedagogiki specjalnej. Historia 

pedagogiki specjalnej. Stosunek do osób niepełnosprawnych dawniej i dziś. Kształcenie i wychowanie 

osób niepełnosprawnych pod kątem rozwijania umiejętności i zdolności specjalnych. Formy i metody 

rewalidacji niepełnosprawnych. Specyfika funkcjonowania szkół specjalnych, integracyjnych. Społeczne 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i odmiennych somatycznie. Najnowsze tendencje w pedagogice 

specjalnej. 

Literatura podstawowa: 



1. Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 

społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. 

2. Dykcik W. (red.), Pedagogika Specjalna, Wyd. UAM, Poznań 1997. 

3. Lipkowski O., Pedagogika Specjalna, PWN, Warszawa 1997. 

4. Pytka L., Zacharuk T. (red.), Zaburzenia przystosowania społecznego, elementy pedagogiki 

reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 

2014. 

5. Sękowska Z., Pedagogika Specjalna – zarys, PWN, Warszawa 1982. 

Literatura dodatkowa: 

1. Rottermund J., Nowotny J. (red.), Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej, Podręcznik dla 

studentów i terapeutów, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 2014. 

2. Smith D.D., Pedagogika Specjalna, T. 1 i 2, Wyd. APS, Warszawa 2008. 

3. Sowa J., Pedagogika Specjalna w zarysie, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1997. 

4. Wyczesany J. (red.), Dydaktyka specjalna wybrane zagadnienia, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 

2014. 

5. Żółkowska T., Konopska L. (red.), W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty 

poszukiwań w pedagogice specjalnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody słowne, oglądowe i praktycznego działania. Prezentacje komputerowe (rysunki, schematy własnej 

konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Ocena przygotowania podczas wypowiedzi ustnych w trakcie prowadzonych zajęć w skali 1-5. Sprawdzian 

wiedzy na wybranym przykładzie (zagadnieniu). Rozmowy indywidualne i w grupie, dyskusje plenarne i 

panele. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Czynny udział studenta w wykładach, znajomość literatury przedmiotu. Kryteria ocen: 

30 punktów – bardzo dobry, 29-27 punktów – dobry plus, 26-24 punkty – dobry, 23-21 punktów – 

dostateczny plus, 20-19 punktów – dostateczny, 18 punktów – niezaliczony. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Przygotowanie się studentów do zajęć, lektury 20 godzin 

Przygotowanie się do zaliczenia wykładów 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 27 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Przygotowanie się studentów do zajęć, lektury 30 godzin 

Przygotowanie się do zaliczenia wykładów 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Polityka społeczna i prawne aspekty pomocy społecznej, 

rehabilitacji i ochrony zdrowia 

Nazwa w języku angielskim:  
Social policy and legal aspects of social assistance, rehabilitation and 

health care 

Język wykładowy:  Polski 

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

starszej i niepełnosprawnej) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy z zakresu teorii i praktyki praw 

socjalnych oraz umiejętności niezbędnych w 

realizacji i ochronie podstawowych praw socjalnych 

osób starszych i niepełnosprawnych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

zna podstawy prawne, strukturę, organizację, funkcjonowanie systemu 

pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w odniesieniu do osób 

starszych i niepełnosprawnych 

K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach 

i instytucjach realizujących działania wobec osób starszych i 

niepełnosprawnych 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 



Zarys historyczny – od opieki do pomocy społecznej. Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia 

społecznego. Uwarunkowania polityki społecznej. Instytucjonalizacja działań na rzecz ochrony praw osób 

starszych. Zadania, struktura organizacyjna i podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych instytucji 

(w przypadku określonych problemów społecznych), tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy 

społecznej, ośrodki wsparcia. Pojęcie praw społecznych Opieka medyczna i społeczna. Ochrona aktywnej 

starości (udział w życiu publicznym, dostęp do nauki i kultury). Prawo osób starszych do bycia godnie 

traktowanym. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Obowiązek alimentacyjny. Prawo i 

zdolność stanowienia o sobie a ubezwłasnowolnienie. 

Literatura podstawowa: 

1. Auleytner J., Instytucje pomocy społecznej. Podmioty i fundusze, Warszawa 1996. 

2. Auleytner J., Polityka społeczna. Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Warszawa 2011. 

3. Auleytner J., Polityka społeczna. Teoria a praktyka, Warszawa 1997. 

4. Brągiel J., Badora S.(red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 

społecznej, Opole 2005. 

5. Fabiś A.(red.), Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne, Bielsko-Biała 

2007. 

6. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczna M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 

2009. 

7. Głąbicka K., Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2002 

8. Grabusińska Z. (red.), Domy pomocy społecznej w Polsce, Warszawa 2013. 

9. Grewiński M., Krzyszkowski J., Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, 

Warszawa 2011. 

10. Jachowicz A., Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy, Dąbrowa Górnicza 2011. 

11. Kruk A. M., Instytucje społeczne. Organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, 

Warszawa 2010. 

12. Łuczyńska M., Instytucja pomocy społecznej, [w:]T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska (red.), Wprowadzenie 

do pomocy społecznej, Katowice 1998. 

13. Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2008. 

14. Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa 2007. 

15. Mikołajczyk B., Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Warszawa 2012. 

16. Muszalski W., Prawo socjalne, Wyd. PWN, Warszawa 2007. 

17. Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Wyd. „Znak”, Kraków 2011. 

18. Piątek K., Karwacki A.(red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007. 

19. Polityka socjalna, Wyd. UKIE, Warszawa 2003. 

20. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, oprac i przekład B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, 

Wyd. „Comer”, Toruń 1993. 

Literatura dodatkowa: 

1. Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych. Biuletyn RPO nr 72, wyd. BRPO, Warszawa 2012. 

2. Prawa i wolności człowieka w systemie Rady Europy, wybór i oprac. B. Bocian, M. Ożóg- Radew, 

Siedlce 2004. 

3. Prawa i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej, wybór i oprac. M. Dobijański, Siedlce 2006. 

4. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M. (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, 

Warszawa 1996. 

5. Sierpatowska I., Prawo socjalne dla pedagogów, Wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2004. 

6. Skąpska G.(red.), Opiekuńczość czy solidarność, obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi 

oraz pomocy społecznej, Kraków 1998. 

7. Wołk Z.(red.), Instytucje pomocy w służbie ludziom, Zielona Góra 2003. 



8. Zawadowska B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996. 

9. Żukiewicz A., Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej, Wrocław 2002. 

10. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12. 03. 2004 (Dz. U. z 2 lipca 2008 r. Nr 115 poz. 728- tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. 

12. Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123, poz. 

776 z późn. zm.) 

13. Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład wspomagany technikami multimedialnymi 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty KW_14 i KK_07 sprawdzone będą na podstawie rozwiązania testu. Za test student może otrzymać 

od 0 do 16 punktów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie z testu co najmniej 8 punktów. 

Sposób przeliczania punktów na oceny: 0-7 pkt. ocena 2,0; 8 pkt. ocena 3,0; 9-10 pkt. ocena 3,5; 11-12 

pkt. ocena 4,0; 13-14 pkt. ocena 4,5; 15-16 pkt. ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 6,5 godziny 

Udział w kolokwium końcowym 1 godzina 

Zapoznanie się z literaturą 17,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do testu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 3,5 godziny 

Udział w kolokwium końcowym 1 godzina 

Zapoznanie się z literaturą  17,5 godziny 



Samodzielne przygotowanie się do testu  20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Elementy psychopatologii i psychoterapii 

Nazwa w języku angielskim:  Elements of psychopathology and psychotherapy 

Język wykładowy:  Polski 

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

starszej i niepełnosprawnej 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania jest dostarczenia studentom 

wiedzy z zakresu elementów psychopatologii i 

psychoterapii osób starszych oraz 

niepełnosprawnych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 zna paradygmat i misję psychopatologii i psychoterapii K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
umie przygotować projekt programu zdrowotnego dla osób starszych i 

niepełnosprawnych 
K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
potrafi przedstawić rodzinie i bliskim merytoryczne kroki w kształtowaniu 

przestrzeni wsparcia 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiadomości z zakresu podstaw psychologii oraz pedagogiki starszego człowieka niepełnosprawnego. 

Treści modułu kształcenia: 



Teoretyczne podstawy psychopatologii osób starszych i niepełnosprawnych. Podstawy psychopatologii 

zaburzeń psychicznych. Podział objawów psychopatologicznych. Zaburzenia funkcji poznawczych oraz 

zaburzenia czynności emocjonalnych. Teoretyczne i praktyczne podstawy procesu pracy 

psychoterapeutycznej z człowiekiem starszym i niepełnosprawnym. Organizacja wybranych elementów 

psychoterapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny z osobą starszą i niepełnosprawną. Dobór metod i form 

psychoterapeutycznego. 

Literatura podstawowa: 

1. S. Bernard, K.R. MacKenzie, Podstawy terapii grupowej ,GWP 2006. 

2. L. Grzesiuk (red), Psychoterapia szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, wyd. Eneteia, 

Warszawa 2006. 

3. J.Cz. Czabała, Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa 2006. 

4. I. Yalom, M. Leszcz, Psychoterapia grupowa, Wyd.UJ, Kraków 2007. 

5. J. Preston, Zintegrowana terapia krótkoterminowa, GWP, 2006. 

6. H. Stierlin, I. Rucker-Enbolen, N. Wetzel, M. Witsching, Pierwszy wywiad z rodziną, GWP, 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. Mace N.L., Rabins P.V., 36 godzin na dobę. Poradnik dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera i 

innymi chorobami otępiennymi oraz zaburzeniami pamięci w późnym okresie życia, MediPage, 

Warszawa 2005 

2. Parnowski T., Depresje w wieku podeszłym, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005 

3. Pużyński S., Wciórka J.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy 

kliniczne i wskazówki diagnostyczne, 2010 

4. Turczyński J, Bilikiewicz A., Depresja u osób w podeszłym wieku, „Psychiatria w Praktyce 

Oólnolekarskiej” 2002, nr 2 (2) 

5. Wachtel P.L., Komunikacja terapeutyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę. Ocena programu. Udział w dyskusjach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

oceną: 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 z oceną oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Lektura wskazanej literatury 30 godzin 

Przygotowanie programu 20 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 27 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 9 godzin 

Lektura wskazanej literatury 35 godzin 

Przygotowanie programu 30 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka rehabilitacji gerontologicznej 

Nazwa w języku angielskim:  The methodology of rehabilitation in gerontology 

Język wykładowy:  Polski 

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

starszej i niepełnosprawnej) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i 

umiejętności w zakresie metod aktywizacji osób 

starszych i niepełnosprawnych przez stosowanie 

odpowiednich metod fizjoterapeutycznych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego 

filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych podstaw . 

K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

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_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 

działania pedagogiczne 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Diagnoza i szczegółowe rozpoznanie dysfunkcji u osób starszych i niepełnosprawnych. Prognozowanie 

postępowania związanego z podjęciem rehabilitacji gerontologicznej. Ordynacja metod i form 

postępowania. Usprawnienie fizyczne i psychiczne osób starszych i niepełnosprawnych. Rodzaje i stopnie 

zaburzeń upośledzających i pogarszających sprawność i wydolność psychofizyczna osób starszych i 

niepełnosprawnych. Przyczyny i rodzaje inwalidztwa i niepełnosprawności w starszym wieku: zmiany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa, następstwa udaru mózgu, miażdżyca, złamania szyjki kości udowej, 

miażdżyca, następstwa urazów mechanicznych i wypadków drogowych. Postępowanie z pacjentem 

pozostającym w stanie unieruchomienia. Elementy kinezyterapii, fizykoterapii, psychoterapii w 

postępowaniu z pacjentem starszym i niepełnosprawnym. Kontrola wyników usprawniania osób starszych i 

niepełnosprawnych. Czynności adaptacyjne związane z przygotowaniem osoby starszej do akceptacji 

niepełnosprawności. 

Literatura podstawowa: 

1. Fizjologia starzenia się: profilaktyka i rehabilitacja, red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, 

Jerzy A. Żołądź, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 

Poradnik fizjoterapeuty: badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja (red. wyd. niem. Bernard Kolster, 

Gisela Ebelt-Paprotny; współaut. Peter Appenroth [et al.] ; [tł. Ewa Wołoszyn], Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław 2001 

2. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych: podręcznik dla zawodowych studiów 

licencjackich w zakresie pielęgniarstwa / red. nauk. Elżbieta Rutkowska ; [współaut. Andrzej Juros et 

al.], Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002 

3. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych / red. nauk. Magdalena Strugała, Dorota 

Talarska; [aut. Adrianna Maria Borowicz et al.], Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. Rehabilitacja medyczna, red. J. Kiwerski, aut. Izabella Barcińska [et al.], Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2007 

2. Pąchalska M., Rehabilitacja neuropsychologiczna: procesy poznawcze i emocjonalne, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008 

3. Rehabilitacja w udarze mózgu, red. A. Kwolka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 

2009 

4. Szarota, Z., Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki, Wydaw. Naukowe Akademii 

Pedagogicznej, Kraków 2004 

5. Frąckiewicz L., (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo 

Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008 

6. Kuchcińska M. (red.), Edukacja do i w starości. Wybrane konteksty – problemy – uwarunkowania, 

Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2008 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody słowne, oglądowe i praktycznego działania. Prezentacje komputerowe (rysunki, schematy własnej 

konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Ocena przygotowania podczas wypowiedzi ustnych w trakcie prowadzonych ćwiczeń w skali 1-5. Ocena 

prezentacji multimedialnych. Sprawdzian wiedzy na wybranym przykładzie (zagadnieniu). Rozmowy 

indywidualne i w grupie, dyskusje plenarne i panele. Czynny udział studenta w ćwiczeniach, znajomość 

literatury przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Kryteria ocen: 30 punktów – bardzo dobry, 29-27 punkt – dobry plus, 26-24 punkt – 

dobry, 23-21 punkt – dostateczny plus, 20-19 punkt – dostateczny, 18 – niezaliczony. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Przygotowanie się studentów do zajęć, lektury 20 godzin 

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 25 godzin 

Przygotowanie przez studentów referatu, eseju, 

prezentacji 
5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Przygotowanie się studentów do zajęć, lektury 25 godzin 

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 35 godzin 

Przygotowanie przez studentów referatu, eseju, 

prezentacji 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika pracy 

Nazwa w języku angielskim:  Job pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

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

personalne) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Aneta Niewęgłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Ukazanie pedagogiki pracy jako subdyscypliny 

naukowej, której przedmiotem są pedagogiczne 

aspekty relacji: człowiek-wychowanie-praca. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i doradztwie 

personalnym, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin 

naukowych związanych z doradztwem personalnym 

K_W01 

W_02 
ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych w 

firmie i instytucjach rynku pracy 
K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań w pracy 
K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych, coachingowych w środowisku społecznym 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw pedagogiki 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki 

pracy oraz dominujące tereny badań. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o 

pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy. 

Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa 

kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe 

współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. 

Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie. Metody i techniki badań 

stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania 

przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i 

społeczeństwa. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji 

prozawodowej. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi 

gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i 

efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół 

zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez 

jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia 

zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność 

zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji 

zawodowej. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania 

organizacyjno-programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób 

dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka. Przemiany struktury gospodarki. 

Struktura zawodowo-kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny 

rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe. Pedagogika pracy 

wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych. Problemy współczesnego rynku 

pracy. Oczekiwania pracodawców. Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla pedagogiki pracy 

współczesnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, 

Bydgoszcz 2005. 

2. Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Wydawnictwo APS - 

Wydawnictwo ITeE, Warszawa-Radom 2015. 

3. Kwiatkowski S. M., Bogaj  A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa 2007. 

4. Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004. 

5. Nowacki T., red., Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa 1978. 

Literatura dodatkowa: 

1. Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006 

2. Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia, praca w zespołach. 



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć, ocena poziomu i jakości 

uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć, ocena zadań wykonywanych podczas zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

oceną: 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 z oceną oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
38 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 9 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
55 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne metody i techniki komunikacyjne 

Nazwa w języku angielskim:  Contemporary methods and communication techniques 

Język wykładowy:  Polski 

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

personalne) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

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

Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teorią i praktyką tworzenia współczesnych kanałów 

oraz narzędzi przekazywania informacji. Student 

zapozna się z problematyką komunikacja w 

zespołach projektowych oraz podstawowymi cechami 

komunikacji w Internecie tworząc strategie promocji 

produktu lub usługi on-line. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna elementarną terminologię używaną we współczesnej komunikacji 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych 

K_W01 

W_02 

ma elementarną wiedzę o miejscu komunikacji 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 
K_W07 

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 wykorzystaniem 
K_U06 



różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku komunikacji 

jak i innych dyscyplin. Potrafi zbudować projekt promocyjny w ramach 

nowoczesnych kanałów komunikacyjnych 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw komunikacji interpersonalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Współczesne kanały oraz narzędzia przekazywania informacji. Komunikacja w zespołach projektowych. 

Cechy komunikacji w Internecie. Strategii promocji on-line w systemie komunikacji. Zakres decyzji 

nadawcy komunikatu w Internecie. Etapy tworzenia strategii promocji w Internecie. Rodzaje strategii 

promocji w cyberprzestrzeni. Proces tworzenia lojalności klientów w Internecie. Społeczności internetowe – 

rodzaje, etapy tworzenia. Programy lojalnościowe w Internecie. 

Literatura podstawowa: 

1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007  

2. Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 

Literatura dodatkowa: 

1. Kłeczek R., Hajdas M., Sobocińska M.: Kreacja w reklamie, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 

2008 

2. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer 

Polska, Kraków 2008 

3. Mazurek G., Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, ODDK, Gdańsk 2008 

4. Kotler Ph. i inni.: „Marketing – podręcznik europejski"– PWE, Warszawa 2002. 

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: 

Efekty będą weryfikowane podczas pracy indywidualnej lub grupowej podczas zajęć. Ocenie będzie 

podlegał złożony projekt. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Student w ramach zaliczenie przygotuje projekt promocyjny produktu lub usługi. 

Projekt będzie oceniony zgodnie z przedstawioną strategią budowy w/w. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 



Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
17 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
17 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Poradnictwo zawodowe z etyką 

Nazwa w języku angielskim:  Professional counseling with ethics 

Język wykładowy:  Polski 

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

personalne) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Aneta Niewęgłowska, Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z teorią poradnictwa 

zawodowego, zasadami rynku pracy, instytucjami 

realizującymi zadania z zakresu pośrednictwa pracy, 

poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz 

przepisami prawnymi z tym związanymi, informacją o 

zawodach, podstawowymi metodami pracy 

(poradnictwo indywidualne i grupowe) oraz 

narzędziami pracy. Zwrócenie uwagi na funkcje i 

zadania poradnictwa oraz pożądane kompetencje 

społeczne doradcy. Zapoznanie ze specyfiką 

poradnictwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma podstawową wiedzę o charakterze poradnictwa zawodowego, 

doradztwa zawodowego, i pośrednictwa pracy, rynku pracy i zawodach; 

zna i rozumie podstawowe pojęcia z tego zakresu 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania: 

konkretnych problemów z zakresu poradnictwa zawodowego; przyczyn i 

przebiegu zjawisk występujących w trakcie trwania procesu doradczego; 

rozstrzygnięć danych problemów z wykorzystaniem konkretnych metod i 

K_U06 



narzędzi właściwych dla poradnictwa zawodowego oraz przy współpracy 

z odpowiednimi instytucjami, w oparciu o określone obowiązujące 

przepisy prawa 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw komunikacji interpersonalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Teorie poradnictwa zawodowego, definicje poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i 

pośrednictwa pracy. Funkcje i zadania poradnictwa zawodowego oraz kompetencje doradcy. Informacja o 

zawodach oraz informacja o podmiotach realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i 

pośrednictwa pracy, ustawodawstwo regulujące po wyższe kwestie. Rozmowa doradcza jako indywidualna 

metoda pracy w poradnictwie zawodowym. Grupowe metody pracy w poradnictwie zawodowym. Rynek 

pracy. Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Ćwiczenia: Poradnictwo indywidualne i grupowe w nawiązaniu do ścieżki edukacyjno-zawodowej – 

organizacja i prowadzenie. Kompetencje diagnostyczne doradców zawodowych, etyka zawodowa. 

Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Budowanie relacji doradca – klient. Etapy rozmowy doradczej, 

wykorzystanie narzędzi skutecznej. Przykładowe metody i techniki diagnostyczne: testy, kwestionariusze; 

techniki sondażowe; plastyczne; projekcyjne; rozpoznawanie wartości, celów i priorytetów. Etyka 

zawodowa. 

Literatura podstawowa: 

1. Wojewódzki Urząd Pracy, Informacja – o zawodach, edukacji, szkoleniach i rynku pracy, Kraków, 2009 

2. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności; http://www.praca.gov.pl 

3. Paszkowska – Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa 2002 

4. Pisula D., ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza, Warszawa, 2010 

5. Żylak A., Bryk J., Rukszan K., Twój klucz do kariery – otwórz się na pracę dla osób niepełno-

sprawnych, Wydanie II, Warszawa,2009 

Literatura dodatkowa: 

1. Bielecki J., Dziedzic A., Łuciak M., Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców 

zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, Warszawa 2010 

2. Ford Berry J., Zorganizuj się. Jak szybko i łatwo uporządkować przestrzeń wokół siebie i swoje… życie, 

Warszawa 2012 

3. Gajda M., Cel: zdobyć i utrzymać pracę. Przewodnik dla osób z niepełno sprawnościami, Warszawa, 

2008 

4. Kantyka S., Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, Katowice, 2010 

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 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
38 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
37 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 9 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
55 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
50 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Prawo cywilne i gospodarcze  

Nazwa w języku angielskim:  Civil and economic right 

Język wykładowy:  Polski 

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

personalne) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Kufel Orłowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Kufel Orłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student nabywa wiedzę o prawie cywilnym i 

gospodarczym, ich strukturze i systematyce; poznaje 

podstawowe instytucje prawa cywilnego i 

gospodarczego; zakres stosowania prawa oraz 

dokonywania podstawowych czynności 

cywilnoprawnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna elementarną terminologię używaną w obrębie dyscyplin naukowych 

związanych z doradztwem personalnym 
K_W01 

W_02 
ma podstawową wiedzę o rynku pracy, jego uczestnikach, podstawach 

prawnych, organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
K_W04, K_W05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność logicznego myślenia; podstawowa wiedza o zasadach stosowania przepisów prawa  

Treści modułu kształcenia: 

Charakterystyka prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Normy prawa cywilnego. Stosunek 

cywilnoprawny. Prawo podmiotowe. Ciężar dowodu. Domniemanie prawne. Normy prawa cywilnego. 

Zwyczaj, prawo zwyczajowe. Osoby fizyczne. Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości 

prawnej. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Zdarzenia prawne. Czynności prawne. Pojęcie i rodzaje. 



Przedstawicielstwo. Przedawnienie i terminy zawite. Ochrona praw podmiotowych. Stosowanie prawa 

cywilnego w czasie i przestrzeni. Wykładnia prawa cywilnego. Rola orzecznictwa. Ogólna charakterystyka 

prawa gospodarczego – prywatnego, publicznego. Zasady przewodnie prawa gospodarczego. 

Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego. Konstytucja RP. Ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kodeks cywilny. Kodeks spółek handlowych. 

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej według obowiązującego prawa – ustawy 

z dnia 20.08.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej. 

Koncesje i zezwolenie. Warunki działalności koncesjonowanej i objętej zezwoleniem. Ewidencja 

działalności gospodarczej – Krajowy Rejestr Sądowy. Ogólne wiadomości o przedsiębiorcach. 

Przedsiębiorca w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Katalog praw i obowiązków przedsiębiorcy. Formy 

organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście obowiązujących norm prawa. 

Kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, prawo spółdzielcze. Zasady ogólne zakończenia działalności 

gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców. Uwarunkowania prawne zakończenia działalności 

gospodarczej – ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Charakterystyka ogólna umów w działalności 

gospodarczej. Treść i forma umów gospodarczych. Procedury zawierania umów, rodzaje umów. Prawna 

ochrona interesów przedsiębiorców – rozstrzyganie sporów gospodarczych. Odrębność trybów 

postępowania w sprawach gospodarczych – działalność sądów gospodarczych, sądów polubownych. 

Środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Istota apelacji, kasacji, zażalenia i wznowienia postępowania. 

Postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądami polubownymi. Istota sądu polubownego.  

Literatura podstawowa: 

1. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, 

Warszawa 2013,. 

2. Olejniczak, Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017. 

3. Rachwał, E. Ulrich, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013. 

4. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013. 

5. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom I. Wolność i reglamentacja 

działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008. 

6. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom II. Prawo bankowe. 

7. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji, Warszawa 2008. 

8. Kosikowski, Prawo gospodarcze Polski i UE, Warszawa 2007. 

9. Komentarze: 

10. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I, Warszawa 2013. 

11. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2014. 

12. S. Dmowski, S. Rudnicki, R. Trzaskowski, Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Gudowskiego, t. I, 

Warszawa 2014. 

13. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, t. I, Warszawa 2013. 

14. Kodeks cywilny. Komentarz Lex, pod red. A. Kidyby, t. I, Warszawa 2012. 

15. Kodeks cywilny. Część ogólna, pod red. M. Pyziak – Szafnickiej, P. Księżaka, Warszawa 2014. 

Literatura dodatkowa: 

1. System prawa cywilnego, red. S. Grzybowski, t. I, Warszawa 1985. 

2. System prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2012 (red. M. Safjan), t. 2, Warszawa 2008, (red. Z. 

Radwański). 

3. P. Suski, Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 

1997. 

4. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007. 

5. C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2006.   

6. J. Olszewski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005. 

7. K. Strzykowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007. 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metodą dydaktyczną jest wykład. Wykład prowadzony jest w formie aktywnej z udziałem studentów i 

analizą aktów prawnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego 

sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji 

literatury 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin pisemny w formie testu z jedną poprawną odpowiedzią oraz pytaniami otwartymi. Procentowy 

zakres ocen z egzaminu: 91-100% – bdb, 81-90% – db+, 71-80% – db, 61-70% – dst+, 51-60% – dst, 50-

0% – ndst. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 20 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 40 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych 

Nazwa w języku angielskim:  Acquiring funding from external funds 

Język wykładowy:  Polski 

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

personalne) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Małgorzata Wiśniewska, Dr Sabina 

Wieruszewska-Duraj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 

pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na 

działania i rozwój pracowników 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, wyznaczać zadania, ma 

zdolności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z 

doradztwem personalnym oraz działalnością firmy 

K_U04 

U_02 

posiada elementarne umiejętności badawcze i potrafi wykorzystać je w 

konstruowaniu i prowadzeniu badań nad rozwojem personalnym osób 

oraz w działaniach rozwijających instytucje ich pracy 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych, coachingowych w środowisku społecznym; jest gotowy 

do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje 

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie doradztwa 

personalnego i HR 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Prawo cywilne i gospodarcze 

Treści modułu kształcenia: 

Rodzaje funduszy zewnętrznych. Możliwości finansowania  i typy działań. Programy operacyjne UE. 

Programy regionalne. Zasady finansowania. Ograniczenia finansowania działań. Formularze i 

dokumentacja projektowa. Pozyskiwanie środków na poszczególne działania w obszarach rozwoju 

personalnego i zawodowego pracowników. 

Literatura podstawowa: 

1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Mc Kenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1997 

2. Roza-Michaliski A., Dokumentacja zatrudnienia w firmie, Skierniewice 1998 

3. Rampersad H., Kompleksowa karta wyników, Placet, Warszawa 2004 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia praktyczne w zespołach metodą projektu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wykonanie projektu i jego prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryterium oceny: stopień umiejętności napisania projektu. Uzyskanie łącznie co 

najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich wymagań projektu. Sposób oceniania: 0-50% − 

niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 

81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
17 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
17 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Prawa dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Rights of the child 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu kategorii 

praw dziecka, tj. w wiedzę na temat historycznych 

uwarunkowań ewolucji praw przyznawanych 

dzieciom oraz źródeł legitymizacji tych praw, 

podstawowych aktach prawnych dotyczących praw 

dziecka, głównych instrumentów państwowych i 

międzynarodowych stworzonych w celu realizacji 

ochrony praw człowieka oraz szczególnych 

mechanizmów ochrony praw dziecka, wiedzę o 

procesie powstawania, procedurze podpisywania i 

ratyfikowania Konwencji o prawach dziecka, o 

mechanizmach i instytucjach jej kontroli, oraz wiedzę 

w zakresie edukacyjnych aspektów Konwencji o 

prawach dziecka; ukształtowanie kompetencji 

(postaw) studentów, niezbędnych w pracy pedagoga, 

takich jak uczciwość, praworządność i przekonanie o 

możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych 

w praktyce zawodowej pedagoga.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_K01 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Konwencja o prawach dziecka a rzeczywistość pedagogiczna: wprowadzenie w zagadnienie, omówienie 

organizacji i przebiegu zajęć. Droga do powstania Konwencji o prawach dziecka: historia i ewolucja praw 

przyznawanych dzieciom, proces powstawania Konwencji, procedura podpisywania i ratyfikacji Konwencji 

o prawach dziecka w prawie krajowym. Przegląd podstawowych praw dziecka zawartych w Konwencji o 

prawach dziecka: prawo do życia na gruncie postanowień Konwencji. Prawo dziecka do życia i 

wychowania w rodzinie a postanowienia Konwencji o prawach dziecka. Prawo dziecka do godziwych 

warunków socjalnych. Prawo dziecka do wolności od wszelkich form przemocy. Edukacyjne aspekty 

Konwencji o prawach dziecka. Wpływ Konwencji o prawach dziecka na los dzieci na świecie. Instytucje 

kontroli przestrzegania postanowień Konwencji – rola Komitetu Praw Dziecka. 

Literatura podstawowa: 

1. Konwencja o prawach dziecka, Dz. U. z 1991 r., nr 120,  poz. 526. 

2. Protokół fakultatywny do Konwencji  o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej 

prostytucji i pornografii, Dz. U z 2007 r., nr 76, poz. 494 

3. Protokół fakultatywny do Konwencji  o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty 

zbrojne, Dz. U. z 2007r., nr 91, poz. 608  

4. Obserwacje końcowe Komitetu praw dziecka po rozpatrzeniu drugiego sprawozdania okresowego 

Polski, druk CRC/C/15/Add.194 

Literatura dodatkowa: 

1. Akty wykonawcze do Konwencji: Dokumenty Dzieci nade wszystko oraz  Świat przyjazny dzieciom, 

Wydawnictwo ONZ. 

2. Sprawozdania z realizacji w Polsce Konwencji o prawach dziecka, oraz z realizacji zaleceń Komitetu 

Praw Dziecka po rozpatrzeniu sprawozdań okresowych- druki MEN 

3. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, Dz. U.z 1990, Nr 74, poz.439. 

4. Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, „Polska dla dzieci 2004-2014r.”, Warszawa 2004r. 

5. Smyczyński T.(red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład konwencjonalny oraz problemowy 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza: sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (zaliczenie z oceną). Kompetencje 

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

ewaluacja zachowania i podejmowanych działań. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym z oceną. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 0-50% punktów – ocena 2,0; 51% punktów – ocena 3,0; 61% punktów – ocena 3,5; 

71% punktów – ocena 4,0; 81% punktów – ocena 4,5; 91% punktów – ocena 5,0. Poprawa dla studentów, 

którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% punktów – 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 15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
16 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Early support the development of a small child 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie terminologii stosowanej w pedagogice 

małego dziecka. Opanowanie podstawowej wiedzy 

na temat rozwoju małego dziecka oraz przyczyn i 

objawów wybranych zaburzeń rozwoju. Zdobycie 

wiedzy w zakresie metod diagnozowania i 

wspomagania rozwoju małego dziecka stosowanych 

w pracy pedagoga. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i 

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej 
K_W01 

S_W02 
ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 

pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka i psychologii 

Treści modułu kształcenia: 

Konteksty definicyjne, przedmiot, podmiot oddziaływań, cele i zadania, klasyfikacje osób z wadami wzroku 

i słuchu, psychospołeczne konsekwencje i zagrożenia rozwoju dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. 

Ważniejsze teorie i mechanizmy intensywnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Formy pracy oraz 

specyficzne uwarunkowania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Rola poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego w systemie opieki nad dzieckiem i jego rodziną. Warunki i zadania 

wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy prawa oświatowego. Wielospecjalistyczna diagnoza 

heurystyczna i weryfikacyjna jako warunek skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Rola 

skoordynowanych działań teamu specjalistów pracujących z dzieckiem Założenia indywidualnych 

programów terapeutycznych. 

Literatura podstawowa: 

1. Bogdanowicz, M. (1997) Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria- diagnoza – terapia. Warszawa: 

Centrum Metodyczne Pomocy psychologiczno- pedagogicznej MEN 

2. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, (2001) Psychologia dziecka, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. 

3. Laskowska,I.; Wójtowicz-Dacka, M. (2010) Co oferuje współczesny żłobek. Medyczne, psychologiczne 

i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech. Wyd. Zespół Żłobków Miejskich, Bydgoszcz 

Literatura dodatkowa: 

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

2. Wojtowicz-Dacka M. (2012) Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń 

rodziców. Przegląd Pedagogiczny, nr 1, Wyd. UKW 

3. Wojtowicz-Dacka M. (2012) Zmysły niemowląt. Charaktery. Przybornik rodzica. Dziecko od początku. 

T.1 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza – sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (prezentacja pracy w grupach na 

ćwiczeniach na zaliczenie). Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) 

oraz umiejętność rozumienia i interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym z oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie łącznie 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 8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
12 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 22 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika wieku dziecięcego  

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogy of childhood 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę o dziecku w aspekcie wychowania i edukacji 

oraz umiejętności wychowawczych.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

absolwent ma pogłębioną wiedzę o dziecku w aspekcie metod 

wychowania i pracy z nim w obszarze społecznym, moralnym, 

emocjonalnym, umysłowym i kulturowym; 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 
absolwent ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji w edukacji dzieci;  
K_U07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, psychologii, psychologii wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Pedagogika wieku dziecięcego jako subdyscyplina pedagogiki. Obszar badań nad dzieckiem i 

dzieciństwem (raporty z badań ogólnopolskich, europejskich, światowych). Paradygmat adaptacyjny i 

emancypacyjny w edukacji dziecka. Przestrzeń swobody i przymusu w edukacji. Problemy adaptacji dzieci 

do nowych środowisk. Współpraca pedagoga z domem rodzinnym dziecka. Współczesne koncepcje 



edukacji małego dziecka. Specyfika uczenia się dziecka i poznawania wielozmysłowego. Zabawa jako 

nadrzędna forma wielopłaszczyznowej aktywności dzieci w różnym wieku i jej znaczenie w rozwoju. Istota 

edukacji integralnej (holistycznej). 

Ćwiczenia: Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem. System kar i nagród w 

edukacji dziecka (analiza sytuacji problemowych). Rozwijanie motywacji dziecka – czynniki ją kształtujące 

– projektowanie rozwiązań. Analiza czynników uspołeczniania dzieci – prezentowanie sytuacji i analiza 

zachowań. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dziecka. Samodzielność i niesamodzielność dziecka. 

Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych. 

Literatura podstawowa: 

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

Warszawa 2012 

2. Dymara B. / Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / Kraków 

: Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2009.  

3. Dymara B. / Dziecko w świecie zabawy :zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym. 

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.  

4. Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 1. Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, 

demokracji. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. 

Literatura dodatkowa: 

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

zaburzeniami rozwoju, Impuls, Kraków 2003 

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

starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa 2000 

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

pięciolatków, WSiP, Warszawa 2000 

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

5. Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Wąsiński A., Edukacja małego dziecka. Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2010. 

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  30 godzin 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje  15 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń  24 godziny 

Przygotowanie do zaliczenia  30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  18 godzin 

Ćwiczenia  18 godzin 

Konsultacje  9 godzin 

Przygotowanie do ćwiczeń  55 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia  50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnostyka psychopedagogiczna 

Nazwa w języku angielskim:  Psychopedagogical diagnosis 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Kształtowanie umiejętności diagnostycznych w 

zakresie doboru adekwatnych metod, technik i 

narzędzi diagnostycznych oraz  rozpoznawania i 

opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, ich 

ocenę i interpretację celem zaprojektowania 

oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) 

oraz terapeutycznego (korekcyjnego). 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S _W01 

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w 

pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje 

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się 

poszczególne metody 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S _U01 

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na 

analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie 

prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, 

opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań 

K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_ K01 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Diagnostyka psychopedagogiczna – struktura sytuacji opiekuńczych i wychowawczych w 

kontekście psychologii małego dziecka. Diagnostyka psychopedagogiczna w aspekcie psychologicznym 

(diagnoza aktuarialna versus diagnoza kliniczna) – istota i rodzaje interpretacji. Podstawy diagnozy 

psychopedagogicznej i profilaktyki pedagogicznej (założenia i cele procesu diagnostycznego, techniki 

diagnostyczne, modele i poziomy profilaktyki). Diagnoza trudności wychowawczych: narzędzia 

diagnostyczne, trudności wychowawcze a indywidualizacja w terapii pedagogicznej. 

Ćwiczenia: Rozpoznawanie objawów problemów wychowawczych, indywidualnych potrzeb dziecka, 

objawów zagrożeń i trudności występujących u małych dzieci – analiza przypadków indywidualnych na 

gruncie praktyki. Projektowanie sytuacji wychowawczych, dobieranie technik badawczych do diagnozy 

różnych zjawisk rozwojowych i wychowawczych – konstruowanie narzędzia badawczego na gruncie 

diagnozy wstępnej. Specyfika funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami. Dziecko 

niepełnosprawne, przewlekle chore, uczeń z zaburzeniami zachowania i inne. Analiza przykładowych opinii 

o wynikach badań psychologiczno-pedagogicznych. Praktyczne opracowanie procedury i przeprowadzenie 

diagnozy (wybranego obszaru) – w kontaktach z dziećmi w ramach praktyki pedagogicznej w zakresie: 

funkcjonowania dziecka w środowisku, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i na rzecz 

wspomagania wielostronnego rozwoju dziecka. 

Literatura podstawowa: 

1. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, 

Wydawnictwo Akademickie, Żak, Warszawa 2006 

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

3. Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia, Wyd. 

WPA-PWSZ, Kalisz-Konin 2011 

4. Feltham lan Horton C., Psychoterapia i poradnictwo, GWP, Sopot 2013 

5. Kaja B., Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2002 

6. McWiliams N., Diagnoza psychoanalityczna, GWP, Gdańsk 2009 

7. Lepalczyk I., Badura J. (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1994 

8. Lisowska E., Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Kielce 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna, GWP, Gdańsk 2009 

2. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa edukacji dzieci, Impuls, Kraków 2009 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład konwencjonalny oraz problemowy, ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: 

zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Wiedza: sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (egzamin pisemny, prezentacja pracy na 

ćwiczeniach na zaliczenie). Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) 

oraz umiejętność rozumienia i interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach. 

Kompetencje społeczne – dokonanie własnej samooceny dotyczącej własnego rozwoju osobistego i 

zawodowego, ewaluacja zachowania i podejmowanych działań. 

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  5 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 

10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  

15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury  10 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do egzaminu  

15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia  18 godzin 



Konsultacje  10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury  15 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do egzaminu  
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka i literatura 

dziecięca 

Nazwa w języku angielskim:  
Stimulating the development of a small child speech and children's 

literature 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie głównych tendencji rozwojowych w 

zakresie mowy dziecka oraz literatury dziecięcej i 

możliwości wprowadzenia dziecka w kulturę 

literacką. Rozwijanie umiejętności dostrzegania 

zmieniających się potrzeb czytelniczych dziecka i 

specyficznego odbioru literatury. Zdobycie 

umiejętności wprowadzania dzieci w świat wartości 

estetycznych oraz pobudzania ich twórczej 

aktywności słownej.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o metodach, technikach i narzędziach 

badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań 

społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Uwarunkowania rozwoju mowy małego dziecka. Metody stymulacji mowy małego dziecka. Rozwijanie 

zasobu słownictwa małego dziecka i kształtowanie pojęć. Literatura dziecięca i jej wyznaczniki. Odbiór 

dzieła literackiego przez dziecko. Książkowe i pozaksiążkowe formy upowszechniania literatury dziecięcej. 

Kryteria oceny i analizy utworów dziecięcych. Terapeutyczne i psychoedukacyjne wartości tekstów 

literackich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Metody i sposoby prowadzenia zajęć i zabaw z 

książką. 

Literatura podstawowa: 

1. Adamczykowa Z., Literatura dla dzieci : funkcje, kategorie, gatunki. Warszawa 2001. 

2. Bęczkowska K., Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci. Kielce 2000. 

3. Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: (tematy, gatunki, konteksty). Wrocław 

2000. 

Literatura dodatkowa: 

1. Cysewski K., O literaturze dla dzieci i młodzieży. Olsztyn 2001. 

2. Pacławski J., Kątny M., Literatura dla dzieci i młodzieży. Kielce 1995. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza: sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (prezentacja pracy w grupach na 

ćwiczeniach na zaliczenie). Umiejętności: ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) 

oraz umiejętność rozumienia i interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się ustnym zaliczeniem z oceną. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 0-50% punktów – ocena 2,0; 51% punktów – ocena 3,0; 61% punktów – ocena 3,5; 

71% punktów – ocena 4,0; 81% punktów – ocena 4,5; 91% punktów – ocena 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 45 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do egzaminu 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do egzaminu 
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Nazwa w języku angielskim:  Methods of care and educational 

Język wykładowy:  Polski 

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

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założenia przedmiotu to dostarczenie wiedzy oraz 

nabycie umiejętności praktycznych z obszaru 

działalności opiekuńczo-wychowawczej. Cele 

przedmiotu to: zapoznanie studentów z 

podstawowymi terminami i przepisami prawnymi 

dotyczącymi metodyki pracy opiekuńczo-

wychowawczej; zapoznanie studentów z wiedzą o 

typowych placówkach; zapoznanie studentów z 

metodami, formami, zasadami pracy opiekuńczo-

wychowawczej, a ponadto ze specyfiką 

wychowanków; wprowadzenie studentów w 

zagadnienia dotyczące pracy w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych; 

nabywanie przez studentów umiejętności związanych 

z planowaniem pracy w placówkach; nabywanie 

przez studentów umiejętności prowadzenia zajęć w 

poszczególnych placówkach, z uwzględnieniem 

specyfiki wychowanków oraz potrzeby stymulowania 

ich rozwoju; nabywanie przez studentów 

umiejętności i doświadczenia w pracy z grupą, a 

także umiejętności organizowania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży, uczenie znaczenia współpracy 

szkoły z rodzicami i środowiskiem, np. gminą, 

organizacjami pozarządowymi; budowanie warsztatu 

pracy opiekuna-wychowawcy. 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, normach, procedurach stosowanych w 

różnych obszarach działalności pedagogicznej, szczególnie w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod pracy opiekuńczo-

wychowawczej, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U03 

S_U02 

potrafi prowadzić zajęcia zgodnie z wytycznymi metodyki pracy 

opiekuńczo-wychowawczej oraz czuwać nad rozwojem uczestników 

procesów pedagogicznych; ponadto potrafi wspierać ich samodzielność 

w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia 

się przez całe życie 

K_U06, K_U04 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa, uporządkowana wiedza o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach 

w nich zachodzących oraz elementarna wiedza o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach 

życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przedmiot i zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowe pojęcia z zakresu 

metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Specyfika działalności opiekuńczo-wychowawczej. Funkcje, 

cechy, zakresy i kategorie opieki. Zasady opieki i procesu opiekuńczo-wychowawczego. Organizowanie 

działalności opiekuńczo-wychowawczej – analiza wybranych koncepcji. Typologia i kryteria podziału 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, podstawowe regulacje prawne określające tryb tworzenia i zasady 

organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych w polskim systemie pomocy społecznej. 

Charakterystyka placówek opiekuńczo-wychowawczych w kontekście celów, funkcji oraz zasad 

organizacyjnych. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, ich klasyfikacja i charakterystyka. 

Problematyka form i metod organizowania rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej w wybranych typach 

instytucji opieki (częściowej, całkowitej). Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i zasady kierowania 

nią. Warunki skuteczności oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych. Współpraca placówek opieki 

zastępczej ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym. Oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze a psychika 

dziecka. Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza. Zaspokajanie. Poznanie dziecka jako warunek 

skutecznej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zjawiska społeczne występujące w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (problem agresji i przemocy, zaburzenia życia emocjonalnego, problem uzależnień 

(alkoholizm, nikotynizm, środki odurzające, narkotyki). Brak wsparcia, akceptacji przez grupę i jej wpływ na 

zachowanie i osiągnięcia wychowanka. Metody, formy, techniki, środki sprzyjające budowaniu i 

kształtowaniu wśród wychowanków poprawnych relacji interpersonalnych, empatii, otwartości, integracji, 

asertywności, komunikacji. Różnorodność terapii a zajęcia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Znaczenie, sposoby realizacji, efektywność. Atmosfera życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

(na przykładzie placówek, w których studenci odbywali praktyki wakacyjne). Wady i zalety wychowania w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej. Trudności w pracy opiekuńczo-wychowawczej. 



Ćwiczenia: Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych rodzajów terapii (bajkoterapia, 

muzykoterapia, psychodrama, arteterapia itd.) dla grupy wychowanków w danym typie placówki. 

Samodzielne przeprowadzanie symulowanych zajęć, wg przygotowanych wcześniej scenariuszy, w grupie 

laboratoryjnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 

społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. 

2. Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą: z praktyki studenckiej. Cz. 

1 / Alicja Antas ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. - Siedlce : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. 

3. Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą : z praktyki studenckiej. Cz. 

2 / Alicja Antas, Beata Trębicka-Postrzygacz; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 

Instytut Pedagogiki. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. 

4. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-

wychowawczej / Grażyna Gajewska. - Wyd. 2 zm. i popr. - Zielona Góra : "Gaja", 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : stan i perspektywy rozwoju : (wybrane zagadnienia teorii i 

praktyki pracy opiekuńczo-wychowawczej) / Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Stowarzyszenie 

Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito", 1999. 

2. Pedagogika opiekuńcza : w poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych / red. Sylwia 

Badora, Anna Róg, Beata Zięba-Kołodziej. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

prof. Stanisława Tarnowskiego, 2014. 

3. Pedagogika opiekuńcza : wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania / red. Sylwia Badora, 

Paweł Maciaszczyk, Monika Piątek. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego, 2014. 

4. Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii 

Pedagogicznej, 2002. - (Opieka i wychowanie dzieci, młodzieży i ludzi starszych ; 4). 

5. Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4 / redakcja naukowa 

Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego, 2016. 

6. Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. 

Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. 

7. Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 3, Kontekst autorski / pod redakcją naukową Marioli 

Szczepańskiej. - Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2016. 

8. Praca opiekuńczo-wychowawcza / pod red. Barbary Wojciechowskiej-Charlak. - Kielce : Wydaw. 

Uczelniane WŚ, 2003. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 66). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody dydaktyczne: metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi 

pogadanka; metody problemowe: wykład konwersatoryjny; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna 

(związana z wykładem, burza mózgów, panelowa); metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, 

warsztaty, drama, hospitacje. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności nastąpi w czasie bieżącej oceny 

znajomości problematyki i argumentowania w trakcie części aktywizującej wykładu. Weryfikacja efektów 



kształcenia z zakresu umiejętności prowadzenia zajęć zgodnie z wytycznymi metodyki pracy opiekuńczo-

wychowawczej będzie mieć miejsce na laboratoriach i w czasie zaliczenia na ocenę.  

Forma i warunki zaliczenia: 

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

oceną: 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 z oceną oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładu  
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do zaliczenia 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 10 godzin 



Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładu  
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do zaliczenia 
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 


