
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi i trzeci 

Semestr:  Czwarty, piąty i szósty 

Liczba punktów ECTS:  12 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  

Prof. dr hab. Ryszard Bera, prof. uczelni dr hab. 

Tamara Zacharuk, dr Ewa Jówko, dr Renata 

Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Prof. dr hab. Ryszard Bera, prof. uczelni dr hab. 

Tamara Zacharuk, dr Ewa Jówko, dr Renata 

Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów podstawowych zasad 

pracy naukowej w tym zasad przygotowania i 

redagowania pracy dyplomowej. Omawianie literatury 

dotyczącej problematyki określonej w tematach prac. 

Wybór problemów badawczych – tematów prac. 

Nabywanie kompetencji i orientacji w zakresie metod, 

technik i narzędzi badawczych, umiejętności 

formułowania problemów i hipotez. Wdrażanie do 

samodzielnej, twórczej pracy w oparciu o warsztat 

metodologiczny. Konstruowanie aparatu przypisów i 

bibliografii. Monitorowanie realizacji badań i pisania 

prac. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada 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 

U_02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań 
K_U06 



pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 

działania pedagogiczne 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

postawa wobec wybieranych narzędzi badawczych; stosowania wybranych orientacji badawczych w 

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

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

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

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

terenowych badań empirycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Semestr 4. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego. Omówienie podstawowych pojęć 

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

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

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

Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów prac. 

Semestr 5. Prezentacja zasad piśmiennictwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi pracy 

dyplomowej. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania. 

Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty metodologiczne. 

Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich przyjęciem. 

Semestr 6. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, archiwistycznych, źródłowych, 

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

przeprowadzonych analiz empirycznych. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części 

pracy. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy. 

Literatura podstawowa: 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003 

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

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

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

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

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

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

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

9. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010 

10. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 

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

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

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



Literatura dodatkowa: 

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

metodologiczne 

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

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

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

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

Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

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

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

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

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

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

2007/8 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

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

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

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

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

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

seminaryjnej związane z problematyką seminarium dyplomowego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

pracy i planu badań. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje: semestr 4 – 

sformułuje tytuł pracy i przygotuje plan pracy, a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu, semestr 5 – 

przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy i koncepcję badań, semestr 6 – przeprowadzi badania 

empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 90 godzin 

Konsultacje 60 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
50 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem pracy 

dyplomowej 
100 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 54 godziny 

Konsultacje 36 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
100 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem pracy 

dyplomowej 
110 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Przedmiot fakultatywny w języku obcym 

Nazwa w języku angielskim:  Optional subject in a foreign language 

Język wykładowy:  Angielski/rosyjski/niemiecki 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Profesor wizytujący 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student potrafi posługiwać się językiem obcym 

specjalistycznym z zakresu pedagogiki oraz poznaje 

trendy zmian w międzynarodowej pedagogice krajów 

Europejskich. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w 

dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
K_W01 

W_02 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących   
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

wyboru studentów.  

Treści modułu kształcenia: 

Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

Literatura podstawowa: 

1. Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Literatura dodatkowa: 

1. Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda słowna, problemowa, pokaz – wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Praca pisemna w formie referatu lub eseju. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

graficznym. 

Bilans punktów ECTS: 3 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć, 

studiowanie literatury 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zajęć, 

studiowanie literatury 
37 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej 

Nazwa w języku angielskim:  Selected issues of pedagogical therapy 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Małgorzata Wiśniewska, dr Beata Trębicka-

Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 

wybranymi zagadnieniami terapii pedagogicznej i 

uzyskanie przez nich umiejętności projektowania 

własnej pracy pedagogiczno-terapeutycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma elementarną wiedzę o projektowaniu programu pracy opiekuńczo-

wychowawczej i terapeutycznej 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej oraz powiązanych z nią 

dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych, a także 

motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 

zaplanowane działania pedagogiczne i terapeutyczne 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Nabycie kompetencji z zakresu pedagogiki i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Teoretyczne podstawy procesu terapii pedagogicznej. Cele, zasady, etapy terapii pedagogicznej. 

Organizacja procesu terapeutycznego z uczniem w wieku wczesnoszkolnym. Misja i cele szczegółowe, 

zadania oraz metodyka przygotowania projektu programu terapii pedagogicznej. Dobór metod 

wspierających proces terapii pedagogicznej: metody pracy terapeutycznej i ich klasyfikacja; metody 

usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne; metody usprawniające funkcje językowe; metody 

usprawniające pamięć i uwagę; metody usprawniające czytanie i pisanie. Specjalne potrzeby edukacyjne a 

elementy terapii pedagogicznej ( praca korekcyjno-wyrównawcza lub kompensacyjna). Kontrakt 

terapeutyczny z rodzicami. Praca terapeuty i jej uwarunkowania. Ewaluacja projektu programu terapii 

pedagogicznej. 

Ćwiczenia: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z: zaburzeniami rozwoju ruchowego z 

wykorzystaniem pedagogiki twórczości; specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania; 

trudnościami w nauce matematyki; zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. Syndrom 

Nieadekwatnych Osiągnięć a praca terapeutyczna z dzieckiem. Dziecko ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi a praca terapeutyczna (dziecko z chorobami  przewlekłymi, dziecko z autyzmem i zespołem 

Aspergera, dziecko inne kulturowo, dziecko z ADHD). Konstruowanie projektów programów terapii 

pedagogicznej (IPET). 

Literatura podstawowa: 

1. Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. naukową Ewy 

Małgorzaty Skorek. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. 

2. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza 

terapii w pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Magdaleny Wójcik. – Lublin: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 

3. Jastrząb J., Baczała D., Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej: wzorzec 

terapeuty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011. 

4. Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wyd. 

Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012. 

5. Dyrda B., Syndrom nieadekwatnych osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. 

Diagnoza i terapia, Of. Wyd. Impuls, Kraków 2000. 

6. Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna w zarysie: teoria, praktyka, refleksje, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015. 

7. Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2019. 

8. Tanajewska A., Naprawa R., Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, Wydawnictwo 

Harmonia, Warszawa 2016. 

Literatura dodatkowa: 

1. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju, Wyd. Harmonia, Warszawa 2014. 

2. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, pod red. nauk. Ewy 

Małgorzaty Skorek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007. 

3. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, pod red. nauk. Ewy 

Małgorzaty Skorek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010. 

4. Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, red. E. M. Skorek, Oficyna 

Wydawnicza Impuls, Kraków  

http://opac.uph.edu.pl/integro/272501150279/dabrowska-jablonska-iwona/terapia-pedagogiczna
http://opac.uph.edu.pl/integro/272501150279/dabrowska-jablonska-iwona/terapia-pedagogiczna


5. Skibska J. , Borzęcka A., Twaróg-Kanus A., Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne w percepcji 

nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2020. 

6. Kozdroń A., Zespół Aspergera Zrozumieć, aby uzdrowić , Wyd. II, Wyd. Difin, Warszawa 2020. 

7. Węglarz J., Bentkowska D., Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, Wyd. Harmonia, 

Warszawa 2020. 

8. Szafrańska K., Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spektrum 

autyzmu (ASD), Wyd. WiR, Kraków 2020. 

9. Stokowska-Zagdan E., Przybysz-Zaremba M., Stepaniuk J., Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, 

terapii w teorii i praktyce pedagogicznej, Wyd. Difin, Warszawa 2020. 

10. Radwańska A., Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć, Wyd. Difin, Warszawa 2018. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca i projektu edukacyjnego. Formy: indywidualna,  grupowa i zbiorowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na bieżąco w czasie zajęć oraz na końcowym zaliczeniu przedmiotu.  

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: 7 ECTS 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 60 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje  15 godzin 

Samodzielna praca studenta 70 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 36 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 16 godzin 

Samodzielna praca studenta 105 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztaty z arteterapii 

Nazwa w języku angielskim:  Workshops with art therapy 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do planowania, organizowania i 

prowadzenia zajęć z zakresu różnych form arteterapii 

w placówkach edukacyjnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o charakterze, celach, specyfice procesu 

arteterapeutycznego oraz o przedmiotowych powiązaniach arteterapii z 

pedagogiką, psychologią i naukami o sztuce 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
potrafi dokonać wyboru metod i technik działań właściwych dla celów 

działań arteterapeutycznych 
K_U03 

S_U02 potrafi projektować działania arteterapeutyczne K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

arteterapeutycznych w środowisku społecznym 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza w zakresie pedagogiki, w szczególności w zakresie psychospołecznych uwarunkowań  

rozwoju oraz metodyki zajęć wychowawczych. 

Treści modułu kształcenia: 

Definiowanie arteterapii w ujęciu wąskim i szerokim. Mechanizmy procesu arteterapeutycznego. 

Terapeutyczne właściwości sztuki – komunikatywne, ekspresyjne i katartyczne funkcje kreacji. Proces 

działania twórczego w arteterapii. Metody i formy działań arteterapeutycznych. Struktura działania 

arteterapeutycznego – znaczenie miejsca, techniki, tematu dla jego przebiegu. Kompetencje zawodowe i 

osobowość arteterapeuty. Warsztat twórczy jako metoda arteterapii. Przegląd  programów 

arteterapeutycznych. Ewaluacja  procesu arteterapeutycznego. 

Literatura podstawowa: 

1. Józefowski E., Arteterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UAM, Poznań, 2012  

2. Józefowski, Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, AHE, Łódź 2009 

3. Malchiodi C. (red.), Arteterapia - podręcznik, Wydawnictwo Harmonia, 2014   

Literatura dodatkowa: 

1. Florczykiewicz J., Terapia  przez  kreację  plastyczną w resocjalizacji recydywistów  penitencjarnych, 

Impuls, Kraków 2013 

2. Gilroy A., Arteterapia – badania i praktyka, AHE, Łódź 2009 

3. Józefowski E.,Florczykiewicz J., Warsztat twórczy jako okazja  rozwoju podmiotowego w  przestrzeni 

sztuki, JAKS, Wrocław 2015 

4. Karolak W., Arteterapia. Przygoda  i porządek, Difin, Warszawa 2017 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody warsztatowe, warsztat twórczy 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji zostanie przeprowadzona na 

podstawie oceny wypowiedzi w ramach prowadzonych dyskusji oraz na podstawie pracy zaliczeniowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest aktywność na zajęciach (udział w warsztatach i 

dyskusjach nad procesem arteterapeutycznym oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej. Za 

aktywność na zajęciach student otrzymuje 1 pkt (razem 15 pkt.). Za pracę zaliczeniową 15 pkt. Przedział 

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

ocena 4,5; 91-100% ocena 5,0. Zaliczenie poprawkowe: forma pisemna z zakresu treści przedmiotu. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godz. 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej  30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 36 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
44 godziny 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej  40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztaty z muzykoterapii 

Nazwa w języku angielskim:  Music therapy workshops 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Andrzej Magryta 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Andrzej Magryta  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów 

wiedzy i umiejętności z zakresu muzykoterapii. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma podstawową wiedzę w obszarze czynników warunkujących 

wykorzystanie muzyki jako sposobu na dokonywanie zmian w 

środowisku, życiu osobistym, zbiorowej pracy twórczej człowieka, w 

także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

potrafi posługiwać się zaplanowanymi w aktualnych warunkach formami, 

metodami, sposobami i koncepcjami aktywizacji artystycznej osób, także 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez ich udział bierny i 

czynny w terapii muzyką 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą 

wiedzę do projektowania działań w zakresie muzykoterapii 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Odwołanie się do podstaw pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, biomedycznych podstaw 

rozwoju dziecka. Znajomość zasad muzyki, harmonii, wiedzy o muzyce, ruchu, dynamice, rytmice. Wiedza 

dotycząca instrumentacji, aranżu muzycznego, improwizacji, relaksacji o charakterze psychologiczno-

emocjonalnym, katarktycznym. 

Treści modułu kształcenia: 

Muzyka współczesna i tradycyjna (klasyczna) – jej oblicza, przemiany oraz funkcje w muzykoterapii. Wizja 

muzykoterapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi w aspekcie procesu adaptacji 

w warunkach krajowych i poza granicami. Muzyka w służbie osób szczególnie uzdolnionych muzycznie. 

Muzykoterapia w aspekcie etiologii uwarunkowań społecznych. Rodzaje aktywizacji muzycznej osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi w Polsce. Funkcja terapeutyczna aktywizacji 

muzycznej. Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce muzykoterapii – przegląd aktualnych 

osiągnięć ogólnokrajowych. Muzykoterapia aktywna – mowa ciała – gatunek, forma, technika, funkcje, 

środek wyrazu. Wybrane techniki muzykoterapii aktywnej – w aspekcie pracy muzycznej nad uprawianiem 

jej sztuki z udziałem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi. Muzykoterapia 

aktywna – jej oblicza, funkcje oraz walory w terapii i adaptacji społeczno-włączającej. Podstawowe etapy i 

zasady pracy metodycznej muzykoterapeuty na zajęciach indywidualnych i grupowych z osobami, w tym 

ze specjalnymi potrzebami. Rola muzykoterapii w twórczym rozwoju, edukacji i adaptacji do życia 

człowieka (walory i zagrożenia). Improwizacje muzyczne – innowacyjne i nowatorskie metody 

wykorzystania w praktyce aktywizacji muzycznej osób z problemami psychiczno-emocjonalnymi, 

ruchowymi, zachowania. Muzykoterapia bierna – gatunek, forma, technika, funkcje, środek wyrazu. 

Wybrane techniki muzykoterapii biernej – w aspekcie pracy muzycznej nad uprawianiem jej sztuki z 

udziałem uczestników terapii. Muzykoterapia bierna – jej oblicza, funkcje oraz walory w terapii i adaptacji 

społeczno-włączającej. Instrumentacja utworów wybranych gatunków muzycznych w twórczym rozwoju i 

edukacji dziecka – gatunek, forma, techniki, metody, środek terapii. Zajęcia praktyczne ze słuchaczami w 

sali doświadczania muzyką. Podstawy teoretyczne muzykoterapii i arteterapii: od muzykoterapii do 

interterapii, punkty wspólne i różnice. Muzykoterapia – historia i jej powstanie: wielcy filozofowie o 

znaczeniu i wpływie muzyki na człowieka (Pitagoras, Platon i Arystoteles), rodowód i koncepcja 

muzykoterapii według T. Natansona, K. Lewandowskiej, E. Galińskiej, zabiegi muzykoterapeutyczne na tle 

wieków, walory terapeutyczne elementów muzyki: rytm, melodia, tempo, dynamika, harmonia, artykulacja, 

barwa dźwięku. Funkcje, formy, metody i cele muzykoterapii: metody relaksacyjne: ćwiczenie wyobraźni, 

trening autogenny według J. Schultza, bajki relaksacyjne dla dzieci, relaksacja progresywna według 

Jacobsona; muzyczna pantomima, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda E.J. Dalcroze'a, 

metoda C. Orff'a, zabawy i tańce integracyjne, ćwiczenia rytmiczne (terapia rytmem), tworzenie 

akompaniamentów akustycznych, improwizowanie na instrumentach perkusyjnych, tworzenie własnych 

instrumentów perkusyjnych, słuchanie muzyki, elementy arteterapii – interpretacja plastyczna muzyki, 

śpiew, w tym improwizacje wokalno-instrumentalne, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne. Muzyka 

relaksacyjna i relaksująca, omówienie wykorzystywanych metod relaksacji w praktyce 

muzykoterapeutycznej, kryteria i zasady doboru utworów do zajęć, „masaż dźwiękiem” jako forma walki ze 

stresem i napięciem. Zastosowanie muzykoterapii w psychoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, 

rehabilitacji, psychiatrii, terapii osób niepełnosprawnych. Energetyczne znaczenie interwałów i skal 

muzycznych na zdrowie człowieka: skale pentatoniczne; skale greckie. Wpływ muzyki Mozarta na zdrowie i 

proces uczenia się – tzw. „Efekt Mozarta”: słuchanie muzyki W.A. Mozarta z omówieniem zastosowań 

poszczególnych utworów, lateralizacja słuchowa i zintegrowane myślenie, badania nad „Efektem Mozarta”. 

Muzykoterapia dogłębna, komórkowa według A. Romanowskiej, dźwiękowa terapia z zastosowaniem 

kamertonów, efekty muzykoterapii kamertonami, technika kwinty czystej, technika oczyszczająco-

regulująca. Wybrane zagadnienia z podstaw muzyki: wartości rytmiczne nut i pauz (sylaby rytmiczne), 

notacja muzyczna, nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków, rytm i metrum muzyczne, interwały muzyczne, 

dynamika, agogika, artykulacja, skala, gama, tonacja. Przykłady wykorzystania muzykoterapii w edukacji. 



Organizowanie działań muzykoterapeutycznych – warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, warsztaty komunikacji przez dźwięk. Projektowanie działań muzykoterapeutycznych: 

indywidualnych i grupowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Konieczna-Nowak L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013. 

2. Lecourt É., Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków, tł. z jęz. fr. Lilla Teodorowska, Wyd. 

Videograf II, Katowice ; Chorzów 2008. 

3. Stachyra K., Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów 

pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009. 

Literatura dodatkowa: 

1. Angel-Romanowska B., Muzykoterapia dogłębna, komórkowa czyli łatwe techniki leczenia ciała, 

umysłu, ducha za pomocą dźwięku, Wydawca Studio Astropsychologii, Białystok 2006. 

2. Dewhurst-Maddock, Olivea, Terapia dźwiękiem : jak osiągnąć zdrowie poprzez muzykę i śpiew, tł. 

Jarosław Renk, Studio Astropsychologii, Białystok 2001. 

3. Ditta Baczała D., Błeszyński J.J., Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, 

jeden cel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014. 

4. Gąsienica-Szostak A., Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, Wydaw. Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2003. 

5. Gulińska-Grzeluszka D., Muzykoterapia dzieci agresywnych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej, Łódź 2009. 

6. Janiszewski M., Muzykoterapia aktywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Łódź 1993. 

7. Kawalla Sz., Ploch L. (red.), Oblicza muzyki Fryderyka Chopina w pedagogice specjalnej, Wyd. 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", Warszawa 2011. 

8. Kronenberger M., Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce 

stresu, Wyd. Mediatour, Szczecin 2003. 

9. Stegemann T., Hitzeler M., Blotevogel M., Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, 

choreoterapia, terapia sztuką, przekład Elżbieta Cieślik, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2015. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). Opracowanie autorskiego planu zajęć ćwiczeniowych w 

oparciu o praktyczne działania słuchaczy podczas seansów muzykoterapeutycznych. Koncepcja 

praktycznych działań muzykoterapeutycznych, techniki, metody i środki są opracowanym (autorskim) 

projektem autorskim realizowanym dla potrzeb słuchaczy. Autorskie narzędzia badawcze i materiały 

dydaktyczne w zakresie muzykoterapii. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia sprawdzane będą na rozmowie zaliczeniowej oraz podczas ćwiczeń – na forum grupy - 

prezentacje, referaty i projekty praktyczne zgodnie z wcześniej podanymi zagadnieniami 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Podstawą uzyskania zaliczenia jest spełnienie następujących warunków: udział w 

zajęciach, w tym przygotowanie i realizacja projektu z grupą obejmującego działania muzyczno-animacyjne 

i terapię muzyką dla wybranej grupy pacjentów.  Kryteria ocen: 30 punktów – bardzo dobry; 29-27 punktów 

– dobry plus; 26-24 punktów – dobry; 23-21 punktów – dostateczny plus; 20-19 punktów – dostateczny; 18 

punktów – niezaliczony. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Konsultacje 2,5 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z lekturą 

literatury 
20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 17,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 36 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z lekturą 

literatury 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztaty socjoterapeutyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Sociotherapy workshops 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest uzyskanie stosownej wiedzy 

na temat istoty działań socjoterapeutycznych oraz 

ukształtowanie umiejętności w zakresie zmiany 

sądów o rzeczywistości i korekty zaburzeń 

zachowania oraz konstruowania programów 

socjoterapeutycznych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat metodyki oddziaływań 

resocjalizacyjnych i profilaktycznych oraz zna podstawową terminologię z 

tego zakresu 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do 

realizacji zadań związanych z różnymi uwarunkowaniami funkcjonowania 

człowieka 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

resocjalizacyjnych i profilaktycznych w środowisku społecznym 
K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiadomości z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi 

przejawiającymi zaburzone zachowania. Istota socjoterapii. Proces socjoterapeutyczny. Metody pracy z 

grupą. Dynamika grupy socjoterapeutycznej. Działalność świetlic socjoterapeutycznych. Przegląd 

wybranych programów socjoterapeutycznych. Istota postępowania socjoterapeutycznego – proces 

socjoterapeutyczny. Korygowanie zaburzeń zachowania w obszarach: JA – dorośli, JA- rówieśnicy, JA – 

JA, JA – zadanie. Arkusz diagnostyczny uczestnika zajęć socjoterapeutycznych według założeń Jacka 

Strzemiecznego (w opracowaniu Małgorzaty Ganczarskiej). Analiza wybranych programów 

socjoterapeutycznych. Założenia pracy socjoterapeutycznej. Charakterystyka grupy terapeutycznej. Cele i 

treści programu. Struktura zajęć socjoterapeutycznych. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych. Metody 

pracy z grupą. Próba oceny efektów pracy. Wokół problemu – projektowanie własnych programów 

socjoterapeutycznych. Działalność świetlic socjoterapeutycznych. Instytucje pomocy wychowawczej dla 

dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. 

Literatura podstawowa: 

1. Floryszczak M., Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii, „Opieka, Wychowanie, Terapia” nr 

3/4, 2004, s. 28-30. 

2. Ganczarska M., Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego. UO, Opole 2008  

3. Grudziewska E. (red.), Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. Cz. 4, Difin, 

Warszawa 2019 

4. Sawicka K., Socjoterapia : praca zbiorowa, Wydawnictwo Kompendium, Warszawa 2010. 

Literatura dodatkowa: 

1. Deptuła M. (red.) , Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005  

2. Grudziewska E. (red.), Diagnoza w socjoterapii. Difin, Warszawa 2017  

3. Sheila L. Cavanagh, Sociotherapy in the Time of COVID-19: A Critical Position Paper on the 

Importance of Sociology, „Journal of Applied Social Science” 2021, Vol. 15(2) 211–225, 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1936724421998275 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca w grupach, dyskusja, analiza treści. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się z wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą weryfikowane na podstawie 

opracowanego scenariusza zajęć i aktywności na warsztatach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest przygotowanie scenariusza zajęć 

socjoterapeutycznych dla wybranej grupy docelowej i przeprowadzenie na jego podstawie warsztatów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Konsultacje 2,5 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z lekturą 

literatury 
20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 17,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 36 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z lekturą 

literatury 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Formy wsparcia dorosłych 

Nazwa w języku angielskim:  Various forms of assistance to adults 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek, mgr Piotr Karaś 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

instytucjami świadczącymi pomoc osobom dorosłym 

oraz ukazania schematów działań pomocowych w 

różnych sytuacjach problemowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach życia społecznego, szczególnie w odniesieniu do osób 

dorosłych, oraz zachodzących między nimi relacjach 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych głównie 

dotyczących ludzi dorosłych; analizuje ich powiązania z różnymi 

obszarami działalności pedagogicznej 

K_U02 

S_U02 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań 

pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów 

pedagogicznych, szczególnie w odniesieniu do osób dorosłych, i 

prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki 

planowanych działań 

K_U06 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza o różnych instytucjach pomocowych działających w środowisku lokalnym. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Polityka społeczna państwa – zakres działań pomocowych. Działania pomocowe w 

rozwiązywaniu problemów. Kryteria przyznawania świadczeń (zasiłki); pomoc na ekonomiczne 

usamodzielnienie. Praca socjalna. Poradnictwo specjalistyczne. Interwencja kryzysowa. Pomoc w postaci 

schronienia, posiłku, odzieży. Sprawienie pogrzebu. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Pomoc rodzinom 

borykającym się z problemem alkoholowym. 

Ćwiczenia: Instytucje powołane do świadczenia pomocy: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe 

centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego 

poradnictwa, w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, ośrodki 

opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej). 

Literatura podstawowa: 

1. Frączek Z., Szluz B., Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2006. 

2. Grotowska-Leder J. (red.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji 

społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. 

3. Orpik E., Czy na pewno pomoc? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2005, nr 7, s. 24-27. 

4. Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998. 

Literatura dodatkowa: 

1. Akty prawne dotyczące pomocy społecznej znajdujące się na stronach  Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

2. Baczała D., Błeszynski J.J., Zaorska M. (red.), Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, 

wsparcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009. 

3. Korlak-Łukasiewicz A., Zdaniewicz M. (red.), Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej,  Oficyna 

Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016. 

4. Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na 

Rozwiązaniach, Katowice 2011. 

5. KurtykA-Chałas J., TruszkowskaJ. (red.), Żałoba i strata : ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo 

Naukowe UKSW, Warszawa 2016. 

6. Piorunek M. (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015. 

7. Piorunek M. (red.), Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2010. 

8. Płonka-Syroka B., Dąsal M., Wójcik W. (red.), Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier, Warszawa 2016. 

9. Riessman F., Carroll D., Nowa definicja samopomocy : polityka i praktyka, Wyd. Państ. Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2000. 

10. Sęk H., Cieślak R., (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 

2011. 

11. Smykowska D., Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów, Wyższa Szkoła Informatyki  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia. 

http://opac.uph.edu.pl/integro/271800316546/ksiazka/koncepcje-pomocy-czlowiekowi-w-teorii-i-praktyce
http://opac.uph.edu.pl/integro/272000660798/ksiazka/sieci-wsparcia-spolecznego-jako-przejaw-integracji-i-dezintegracji-spolecznej
http://opac.uph.edu.pl/integro/272000660798/ksiazka/sieci-wsparcia-spolecznego-jako-przejaw-integracji-i-dezintegracji-spolecznej
http://opac.uph.edu.pl/integro/272100760699/ksiazka/osoba-z-niepelnosprawnoscia
http://opac.uph.edu.pl/integro/272100760699/ksiazka/osoba-z-niepelnosprawnoscia
http://opac.uph.edu.pl/integro/272701471878/ksiazka/wsparcie-spoleczne-w-sytuacji-kryzysowej
http://opac.uph.edu.pl/integro/272801552709/ksiazka/zaloba-i-strata
http://opac.uph.edu.pl/integro/272601405105/ksiazka/dymensje-poradnictwa-i-wsparcia-spolecznego-w-perspektywie-interdyscyplinarnej
http://opac.uph.edu.pl/integro/272601405105/ksiazka/dymensje-poradnictwa-i-wsparcia-spolecznego-w-perspektywie-interdyscyplinarnej
http://opac.uph.edu.pl/integro/272200823394/ksiazka/pomoc-wsparcie-spoleczne-poradnictwo
http://opac.uph.edu.pl/integro/271800329989/riessman-frank/nowa-definicja-samopomocy
http://opac.uph.edu.pl/integro/271800368035/ksiazka/wsparcie-spoleczne-stres-i-zdrowie
http://opac.uph.edu.pl/integro/272000614732/smykowska-dorota/instytucje-wsparcia-spolecznego


Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów wiedzy w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji – praca zaliczeniowa (może być 

w formie prezentacji multimedialnej) nt. wybranego przez siebie problemu i jego rozwiązania (działania 

pomocowego). 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie pracy na zaliczenie 12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Studiowanie literatury  35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 35 godzin 



Samodzielne przygotowanie pracy na zaliczenie 17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka 

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogical aspects of end of life man 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

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 wyposażenie studentów w 

wiedzę i umiejętności dotyczące  przeciwdziałania i 

zapobiegania patologii życia społecznego ludzi 

starszych i niepełnosprawnych oraz zrozumienie 

warunków sprzyjających wydłużaniu  ludzkiego życia, 

pogodnej, aktywnej i godnej starości i życia z 

niepełnosprawnością. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

K_W05 

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 

S_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_K01 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach 

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do 

porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

danej dziedzinie 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej, andragogiki 

Treści modułu kształcenia: 

Człowiek starszy – tożsamość i psychopedagogiczne uwarunkowania jego życia. Wybrane konteksty, 

problemy i uwarunkowania edukacji do starości i w starości. Uczestnictwo w życiu społecznym ludzi 

starszych. Ograniczenia i bariery poznawcze ludzi starszych – starzenie się i psychopatologia. Problem 

starzenia się społeczeństwa- przyczyny i implikacje społeczne. Przeciwdziałanie samotności – wsparcie 

społeczne i instytucjonalne. Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane problemy osób 

starszych. Formy aktywności osób starszych. Działania społeczne na rzecz ludzi starszych. Edukacja osób 

„Trzeciego Wieku” – uwarunkowania psychofizyczne, specyfika kształcenia, formy. Potrzeby edukacyjne 

starszych osób niepełnosprawnych – elementy geragogiki. Problem starzenia się w ujęciu globalnym – 

kierunki przemian i potrzeby. Funkcjonowanie osób starszych na przykładzie wybranych schorzeń. 

Potencjał edukacyjny osób starszych – wykorzystanie i wspomaganie w rozwoju osób starszych. 

Pedagogika społeczna i praca socjalna wobec problemu starzenia się. Jakość życia a aktywność 

społeczna ludzi starszych. 

Literatura podstawowa: 

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

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007. 

2. Z. Szarota Gerontologia społeczne i oświatowa, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2004.  

3. Ograniczenia poznawcze: starzenie się i psychopatologia, red. R.W. Engle. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006. 

4. Problematyka osób w wieku starszym, red. J. Rzepka, Górnośląska WSP, Mysłowice 2006. 

5. A. Zych, Słownik gerontologii społecznej, Żak, Warszawa 2001.  

6. Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka, ‘’Impuls’’, Kraków, 2008.  

7. Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej, Łódź 2007. 

Literatura dodatkowa: 

1. Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii: szkice i rozprawy, Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2000. 

2. M. Pakuła, Postawy osób starszych wobec edukacji: studium teoretyczno-diagnostyczne, Wydaw. 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007. 

3. J. Halicki, Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej: studium historyczno-porównawcze, 

Białystok 2000. 

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: 

Sprawdzian wiedzy na wybranym przykładzie (zagadnieniu). Zaliczenie na ocenę. Rozmowy indywidualne i 

w grupie, dyskusje plenarne i panele. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Czynny udział studenta w, wykładach, znajomość literatury przedmiotu. Kryteria ocen z egzaminu: 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, 

studiowanie literatury 
25 godzin 

Przygotowanie się do zaliczenia wykładów, 

egzaminu 
25 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, 

studiowanie literatury 
35 godzin 

Przygotowanie się do zaliczenia wykładów, 

egzaminu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Komunikacja z osobami niesłyszącymi (język migowy) 

Nazwa w języku angielskim:  Communication with the deaf  people (sign language) 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

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 na temat warunków i zasad efektywnej 

komunikacji z osobami niesłyszącymi, z 

wykorzystaniem różnych technik oraz wiedzy 

dotyczącej unikania barier i zakłóceń w komunikacji. 

Ponadto celem zajęć jest  zdobycie przez studentów 

umiejętności komunikowania się w języku migowym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01  

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego z osobami niesłyszącymi, ich 

prawidłowości i zakłóceń 

K_W03  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z 

osobami niesłyszącymi, potrafi używać 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 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

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: 

Podstawy teoretyczne komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (niesłyszącymi). Rola 

percepcji w komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (niesłyszącymi). Znaczenie sygnałów 

werbalnych i pozawerbalnych w opiece nad osobą starszą i niepełnosprawną. Asertywność. Bariery 

komunikacyjne i budowanie pomostów komunikacyjnych. Rodzaje zakłóceń w porozumiewaniu się i 

sposoby radzenia sobie z nimi. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania. Zasady skutecznego słuchania i 

mówienia. Negocjacje. Zasady komunikowania się z osobami starszymi i niepełnosprawnymi: zasady 

savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych i starszych, przyczyny i rodzaje błędów popełnianych w 

kontaktach z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, szczegółowe zasady komunikacji interpersonalnej z 

uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z rodzajów i przyczyn niepełnosprawności. Wybrane modele 

komunikowania. Sposoby komunikowania się z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (niesłyszącymi). 

Alternatywne sposoby komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Rozwój i funkcje nowoczesnych 

technologii informacyjnych (ICT). Sposoby komunikowania się osób z uszkodzeniem słuchu: metoda 

kombinowana, totalna, słuchowa, oralna, migowa, daktylna. Język migowy (PJM) a system językowo-

migowy (SJM) – różnice. Tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących – osoby niesłyszące jako 

mniejszość językowa. System językowo-migowy w praktyce – szczegółowe zasady, warianty systemu i ich 

stosowanie w dydaktyce, rola mówienia i odczytywania z ust. Prezentowanie i odczytywanie znaków 

daktylograficznych: polskiego alfabetu palcowego; znaków określających liczby, w tym liczebników 

głównych i porządkowych, ułamków zwykłych i dziesiętnych; znaków działań arytmetycznych; znaków 

mian; znaków interpunkcyjnych. Prawidła przekazywania znaków daktylograficznych. Prezentowanie i 

odczytywanie znaków ideograficznych: prawidła przekazywania, hasłowych znaków ideograficznych 

polskiego języka miganego (w niektórych przypadkach w ramach jednego hasła zawartych jest więcej niż 

jeden znak). Kształcenie i samokształcenie w zakresie języka miganego, wskazówki       praktyczne do 

nauki i posługiwania się znakami migowymi, systemem językowo-migowym. Prezentowanie przez 

studentów wybranego przez siebie zagadnienia z zakresu komunikacji z osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi w dowolnej formie: ustnej, pisemnej, prezentacji multimedialnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Grzesiuk L., Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994. 

2. Hamer H., rozwój umiejętności społecznych, Jak skutecznie dyskutować  i współpracować, Warszawa 

1999. 

3. Król- Fijewska M., Asertywność, Warszawa 1993. 

4. Mazlish E., Faber A., Jak mówić aby dzieci nas słuchały- jak słuchać aby dzieci do nas mówiły, Poznań 

1993. 

5. Nęcki Z, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996. 

6. Kościelak M.; Zrozumieć Rogera. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogera, Kraków 2004. 

7. Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk 2005. 

8. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, J. J. Błeszyński (red. nauk.), Impuls, Kraków 2008. 

9. Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych 

sposobów porozumiewania się, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów 

Porozumiewania się "Mówić bez słów", Warszawa 2002. 

10. Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny, 

praca zbiorowa pod red. W. Dykcika i B. Szychowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Wyd. 1 (dodruk), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002. 

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



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

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

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

15. Multimedialny Słownik Języka Migowego. 

16. Loska M., Niewerbalne metody porozumiewania się, w: Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz. 3, E. 

Mazanek (red.), WSiP, Warszawa 1998. 

17. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, M. Piszczek (red.),  CMPPP, 

Warszawa 1997. 

18. Warrick A., Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie, 

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Metod Porozumiewania się „Mówić bez 

słów”, Warszawa 1999. 

Literatura dodatkowa: 

1. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji    interpersonalnej, Warszawa 2005. 

2. Grycman M., Czym są wspomagające sposoby porozumiewania się, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić 

bez Słów” 2003, nr 1. 

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

4. Prillwitz S., Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, WSiP, Warszawa 1996. 

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

pracowników służb społecznych, Warszawa-Krapkowice 2005. 

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

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

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

9. Cardinaux V., Cardinaux H., Lowe A., Przygarnij mnie. Wychowanie dzieci głuchoniewidomych, PWN, 

Warszawa 1993. 

10. Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy 

pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, 

Warszawa 2008. 

11. Nygaard L., System gestów wspomagających porozumiewanie się (SIS). Materiały z konferencji Pomoc 

dziecku niepełnosprawnemu - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania, Kwidzyn 1998 

12. Piszczek M., Nauka porozumiewania się gestami, „Rewalidacja”, 1998, nr 3. 

13. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Cz. Kosakowski i M. Zaorska (red. nauk.), 

Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2000. 

14. Grycman M., Sprawdź jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci 

niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum 

Rozwoju Porozumiewania, Kraków 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: warsztaty i ćwiczenia uczestniczące, metoda podająca przy przekazywaniu podstawowych 

informacji o komunikacji osób starszych i niepełnosprawnych, pokaz, prezentacja przez prowadzącego 

znaków daktylograficznych i ideograficznych polskiego języka migowego. Formy: zbiorowa, grupowa, 

indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty K_W03 sprawdzany będzie na podstawie opracowania i zaprezentowania przez studenta 

wybranego przez siebie zagadnienia z zakresu komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w 

dowolnej formie: ustnej, pisemnej, prezentacji multimedialnej. Efekt K_U04 sprawdzany będzie na 

podstawie prezentowania i odczytywania: alfabetu polskiego języka migowego, liczebników, znaków 

ideograficznych oraz zdań. 



Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są następujące warunki: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności, 

prezentacja wybranego przez studenta zagadnienia z zakresu komunikacji z osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi, w dowolnej formie: ustnej, pisemnej, prezentacji multimedialnej (max 20 pkt), 

prezentowanie i odczytywanie przez studenta alfabetu polskiego języka migowego, liczebników, znaków 

ideograficznych oraz zdań (max 30 pkt), aktywna postawa na zajęciach (max 10 pkt). Sumę uzyskanych 

przez studenta punków w ramach ćwiczeń przelicza się na oceny następująco: 0-30 – ndst, 31-40 – dst, 

41-45 – dst+, 46-50 – db, 51-55 – db+, 56-60 – bdb. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie 

ćwiczeń na podanych warunkach. Zaliczenie ustne  polegające na wylosowaniu z puli jednego zagadnienia 

i jego zaprezentowanie (omówienie). Poprawa dla studentów: zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia 

omawiane na ćwiczeniach. Student losuje, a następnie omawia 2 zagadnienia. Omówienie każdego z tych 

zagadnień ocenia się przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia tych dwóch ocen stanowi 

ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Konsultacje 2,5 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana  ze  

studiowaniem literatury 
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ustnego 
32,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 36 godzin 

Konsultacje 1,5 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
30 godzin 

Praca samodzielna studenta związana ze  

studiowaniem literatury 
30 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ustnego 
27,5 godziny 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pierwsza pomoc przedlekarska 

Nazwa w języku angielskim:  First assistance premedical 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Araucz-Boruc 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Araucz-Boruc 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z aspektami prawnymi dotyczącymi 

udzielania pierwszej pomocy oraz zasad 

bezpiecznego  postępowania na miejscu zdarzenia 

ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań w 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, normach, procedurach stosowanych 

w różnych obszarach działalności pedagogicznej, szczególnie w 

odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych 

K_W05 

S_W02 

ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie postępowania na miejscu 

zdarzenia, szczególnie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a 

także o higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych 

K_W02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii rozwoju człowieka i biomedycznych podstaw rozwoju 

człowieka. 

Treści modułu kształcenia: 



Podstawowe definicje zdrowia, choroby, stanu zagrożenia życia, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Zdrowie jednostki i zbiorowości. Prawne i etyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Podstawowe 

zasady BHP w działaniach ratowniczych. Higieniczno-sanitarne warunki pozostawienia miejsca zdarzenia. 

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. Poszkodowany nieprzytomny, przyczyny, objawy, postepowanie 

ratownicze. Rozpoznanie zatrzymania krążenia i oddychania. Przyczyny zatrzymania krążenia i 

oddychania. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w różnych grupach wiekowych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób starszych i osób niepełnosprawnych. Rozpoznanie i postepowanie ratownicze 

(udzielania pomocy) w następujących stanach zagrożenia zdrowia i życia: zranienia, krwotoki, złamania, 

amputacja urazowa, urazy głowy, napad padaczkowy, utonięcia, oparzenia, ukąszenia, wstrząs, 

niedrożność dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych), zawał mięśnia sercowego, zatrucia, 

ciało obce, stan hipo i hopoglikemii. Choroby cywilizacyjne i społeczne, zasady profilaktyki. 

Literatura podstawowa: 

1. T.B. Kulik, M. Latalski (red.), Zdrowie Publiczne, Wyd. Czelej, Lublin 2002  

2. Z. Jethon, A. Grzybowski (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, wyd. PZWL, 2000  

3. L. Jabłoński i I.D. Karwat (red.), Podstawy epidemiologii ogólnej.  Epidemiologia chorób zakaźnych, 

Lublin 2002 

4. K. Kuszewski, P. Goryński, B. Wojtyniak, R. Halik (red.), Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-

2015, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Wytyczne 2010 Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji, www.prc.krakow.pl 

2. J. Jakubaszko (red.), ABC Resuscytacji, Wrocław 2006 

3. J. Andres (red.), Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Kraków 2011 

4. Wytyczne resuscytacji 2010, Kraków 2010 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: pokaz, ćwiczenia na fantomie, ilustracje, slajdy, prezentacje multimedialne, filmy. Formy: 

zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Praktyczna weryfikacja podczas ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. 51%-60% - ocena dst., 61%-70% - ocena dst plus., 71%-80% 

- ocena db., 81%-90% - ocena db plus., 91%-100% - ocena bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
20 godzin 



Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia  
17,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 4,5 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia  
17,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Psychologia kliniczna osób starszych 

Nazwa w języku angielskim:  Clinical psychology of the elderly 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z 

podstawami psychologii klinicznej i psychopatologii, 

dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności 

wykorzystania tej wiedzy w pracy z osobami 

starszymi 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu późnej dorosłości 

K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 
potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary 

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 
K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 

zgodnie z zasadami etyki 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej, rozwoju i społecznej. 

Treści modułu kształcenia: 

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

zaburzenia. Modele zaburzeń psychicznych. Czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń. Metody 

badania stosowane w psychologii klinicznej. Modele zaburzeń. Założenia interwencji kryzysowej. Osoba w 

kryzysie: specyfika zachowań, emocji i potrzeb. Rozmowa i wywiad w interwencji kryzysowej. Podstawowe 

zagadnienia neuropsychologii. 

Literatura podstawowa: 

1. Sęk. H. (2008). Psychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN 

2. Strealu J. red. (2002): Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP 

3. Stemplewska-Żakowicz K., (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja 

profesjonalna. GWP 

Literatura dodatkowa: 

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

2. James R.,Gilliand B., (2006). Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca 

terapię. PARPA 

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

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

Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne.  

5. Siek S. (1999). Autopsychoterapia. Warszawa. ATK 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Kryteria oceny: 0-50 % - niedostateczny, 51-60% - dostateczny, 61-70% - dostateczny plus, 71-

80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Studiowanie literatury przez studenta 30 godzin 

Przygotowanie się studenta do egzaminu 20 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 27 godzin 

Konsultacje  3 godziny 

Studiowanie literatury przez studenta 25 godzin 

Przygotowanie się studenta do egzaminu 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka pracy opiekuńczej 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of 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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

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 opiekuńczej wobec osób starszych i 

niepełnosprawnych. Studenci zaznajamiają się ze 

specyfiką okresu późnej dorosłości w perspektywie 

interdyscyplinarnej (psychologicznej, pedagogicznej i 

socjologicznej). Ponadto poznają rolę pedagoga we 

wspieraniu rozwoju osób starszych, zarówno w 

kontekście radzenia sobie z trudnościami w 

funkcjonowaniu społecznym, a także w aspekcie 

wspierania ich aktywności i zasobów. Cele 

przedmiotu to: zapoznanie studentów z 

podstawowymi terminami i przepisami prawnymi 

dotyczącymi metodyki pracy opiekuńczej, 

szczególnie w odniesieniu do osób starszych i 

niepełnosprawnych; zapoznanie studentów z wiedzą 

o typowych placówkach dla osób starszych i 

niepełnosprawnych; zapoznanie studentów z 

metodami, formami, zasadami pracy opiekuńczej, a 

ponadto ze specyfiką podopiecznych; wprowadzenie 

studentów w zagadnienia dotyczące pracy w 

placówkach opiekuńczych dla osób starszych i 

niepełnosprawnych; nabywanie przez studentów 

umiejętności związanych z planowaniem pracy w ww. 

placówkach; nabywanie przez studentów 

umiejętności odpowiedniego zajmowania się 



osobami starszymi i niepełnosprawnymi o ustalonych 

dolegliwościach (z uwzględnieniem specyfiki 

podopiecznych). 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, 

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności 

pedagogicznej szczególnie w odniesieniu do osób starszych i 

niepełnosprawnych 

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 osobami  starszymi i 

niepełnosprawnymi 

K_U03 

S_U02 

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów 

pedagogicznych, tj.  osób starszych i niepełnosprawnych oraz wspierać 

ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy,  a także inspirować do działań 

na rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U02 

Forma i typy zajęć: 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: 

Przedmiot i zadania metodyki pracy opiekuńczej. Podstawowe pojęcia z zakresu metodyki pracy 

opiekuńczej. Specyfika działalności opiekuńczej. Funkcje, cechy, zakresy i kategorie opieki. Zasady opieki i 

procesu opiekuńczego. Organizowanie działalności opiekuńczej - analiza wybranych koncepcji. Typologia i 

kryteria podziału placówek opiekuńczych, podstawowe regulacje prawne określające tryb tworzenia i 

zasady organizacji placówek opiekuńczych w polskim systemie pomocy społecznej. Charakterystyka 

placówek opiekuńczych w kontekście celów, funkcji oraz zasad organizacyjnych. Metody pracy 

opiekuńczej, ich klasyfikacja i charakterystyka. Problematyka form i metod organizowania rzeczywistości 

opiekuńczej w wybranych typach instytucji opieki (częściowej, całkowitej). Planowanie pracy opiekuńczej  i 

zasady kierowania nią. Warunki skuteczności oddziaływań opiekuńczych. Współpraca placówek opieki ze 

środowiskiem rodzinnym. Oddziaływanie opiekuńcze a psychika podopiecznego. Potrzeby psychiczne 

podopiecznych. Diagnoza. Zaspokajanie. Poznanie podopiecznego jako warunek skutecznej pracy 

opiekuńczej. Zjawiska społeczne występujące w placówkach opiekuńczych  (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 podopiecznych. 

Metody, formy, techniki, środki sprzyjające budowaniu i kształtowaniu wśród podopiecznych poprawnych 

relacji interpersonalnych, empatii, otwartości, integracji, asertywności, komunikacji. Różnorodność terapii a 

zajęcia w placówkach opiekuńczych. Znaczenie, sposoby realizacji, efektywność. Atmosfera życia w 

placówkach opiekuńczych (na przykładzie placówek, w których studenci odbywali praktyki wakacyjne). 

Wady i zalety pobytu w placówce opiekuńczej. Trudności w pracy opiekuńczej. Tworzenie scenariuszy 

zajęć z wykorzystaniem różnych rodzajów terapii (muzykoterapia, psychodrama, arteterapia itd.). Wstęp do 



gerontologii społecznej i geragogiki. Wspieranie rozwoju w okresie późnej dorosłości. Rola pedagoga jako 

refleksyjnego opiekuna. Specyfika starości jako etapu życia w perspektywie interdyscyplinarnej 

(psychologicznej, społecznej i filozoficznej). Problemy trzeciego wieku: sytuacje trudne i bariery w starości, 

stereotypy, ageizm. Rola pedagoga w przeciwdziałaniu negatywnym postawom w i wobec starości. 

Potencjał rozwojowy starości. Rola pedagoga we wspieraniu aktywności społecznej, kulturalnej i 

edukacyjnej człowieka starszego. Komunikacja z osobami starszymi w relacji opiekuńczej. Charakterystyka 

instytucjonalnego wsparcia i opieki nad osobami starszymi. Projektowanie programu rozwoju wsparcia dla 

osób starszych. 

Literatura podstawowa: 

1. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie, UWM Olsztyn, Kwiecień 2010: s 18-32 

(podrozdział 2. Problematyka gerontologiczna w pedagogice a geragogika. 

2. Z. Szarota (red.) Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe AP, 

Kraków 2004: s 16-19 (gerontologia - ustalenia definicyjne i geragogika). 

3. Z. Szarota (red.) Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe AP, Kraków 

2004: s 22-27. 

4. Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 2011. 

5. Wspomaganie rozwoju czy opieka w okresie późnej dorosłości? [w:] A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka 

„Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości”, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2007. 

A. Chabior, Rola aktywności kulturalno – oświatowej w adaptacji do starości, wyd. ITE, Radom – Kielce 

2000, s. 30 – 46. 

6. Późna dorosłość wobec perspektywy wydłużonego trwania w świecie coraz nowszych wyzwań, J. 

Semków [w:] M. Malec (red.) Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, OW ATUT, 

Wrocław 2011. 

7. Stereotypowe wizerunki starości w wybranych przekazach kulturowych A. Pawlina [w:] M. Malec (red.), 

Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011. 

8. Bariery przeciwko aktywizacji edukacyjnej seniorów, A. Wiza [w:] T. Aleksander, D. Barwińska (red.), 

Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, wyd. ITE, Kraków – Radom 2007. 

9. Zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej jako szansa rozwoju dla seniorów [w:] A. 

Brzezińska, K. Ober-Łopatka, Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, Wydawnictwo Fundacji 

Humaniora, Poznań 2007. 

10. Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych, E. Trafiałek [w:] Edukacja Dorosłych, 2000, nr. 2. 

11. Oddziaływania o charakterze edukacyjnym w profilaktyce gerontologicznej, W. Wnuk [w:] UTW – 

przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, wyd. ARGI, Wrocław 2012. 

12. Metodyka zajęć wolnoczasowych z człowiekiem starszym, H. Baścik – Danisz [w:] A. Panek, Z. Szarota 

(red.) Zrozumieć starość, wyd. TEXT, Kraków 2000. 

13. Komunikacja z ludźmi starszymi w ramach relacji opiekuńczo – terapeutycznych, D. Parlak [w:] A. 

Panek, Z. Szarota (red.), Zrozumieć starość, wyd. TEXT, Kraków 2000. 

Literatura dodatkowa: 

1. Człowiek starszy wobec wyzwań współczesności, M. Straś-Romanowska [w:] Jacek Ulanowski (red.), 

Uniwersytety Trzeciego Wieku – przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, Agencja Wydawnicza 

Argi, Wrocław 2012. 

2. D. Gierszewski, Aktywność seniorów formą obrony przed zagrożeniem wykluczeniem społecznym, [w:] 

A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Bielsko-Biała 2011. 

3. K. Uzar, Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki, wyd. KUL, 

Lublin 2011 - podrozdział "Psychologiczny wymiar starości" (s. 30-45). 

4. Jakość życia w starości – definicja, pojęcia, B. Tobiasz –Adamczyk, [w:] A. Panek, Z. Szarota (red.), 

Zrozumieć starość, Oficyna Wyd. TEXT, Kraków 2000. 



5. Samopomoc jako forma aktywności społecznej osób starszych, B. Butrymowicz, [w:] M. Dzięgielewska 

(red.), Przygotowanie do starości – materiały z konferencji gerontologicznej, Łódź 18-19.10.1996, wyd. 

Zakład Oświaty Dorosłych UŁ, Łódź 1997. 

6. Łuczyńska M., O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, [w:] Wprowadzenie do pomocy 

społecznej. Wybrane zagadnienia, Kaźmierczak T., Łuczyńska M.(red.), BPS, Katowice 1998, 97-118. 

7. Biblioterapia reminiscencyjna jako pomoc osobom starszym, E. Tomasik, [w:] Wychowanie do starości. 

Materiały posympozjalne, Warszawa 2001. 

8. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, PWN, Warszawa 1998. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody dydaktyczne: metody podające, np. pogadanka; metody problemowe, np. wykład konwersatoryjny; 

metody aktywizujące, np. dyskusja dydaktyczna (burza mózgów, panelowa); metody praktyczne, np. 

ćwiczenia przedmiotowe, warsztaty, drama, hospitacje. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt K_W16 będzie oceniany na podstawie: samodzielna analiza i interpretacja wybranego zagadnienia z 

ćwiczeń – prezentacja ustna z wykorzystaniem multimediów oraz scenariusza zajęć dla grupy 

podopiecznych (osób starszych i niepełnosprawnych) o ustalonych zaburzeniach. Efekty K_U09 i K_U11 

będą weryfikowane na podstawie: przeprowadzenia zajęcia według własnego scenariusza. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są następujące warunki: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności, 

samodzielna analiza i interpretacja wybranego zagadnienia z ćwiczeń – prezentacja ustna z 

wykorzystaniem multimediów (max 15 pkt), opracowanie przez studenta scenariusza zajęć dla grupy 

podopiecznych (osób starszych i niepełnosprawnych) o ustalonych zaburzeniach (max 15 pkt), 

samodzielne przeprowadzenie symulowanego zajęcia, wg przygotowanego scenariusza, w grupie 

ćwiczeniowej (max 20 pkt), aktywność własna studenta w czasie ćwiczeń, warsztatów, dyskusji 

dydaktycznej (max 10 pkt). Sumę uzyskanych przez studenta punków w ramach ćwiczeń przelicza się na 

oceny następująco: 0-30 – ndst, 31-40 – dst, 41-45 – dst+, 46-50 – db, 51-55 – db+, 56-60 – bdb. 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na podanych warunkach. Zaliczenie ustne  

polegające na wylosowaniu z puli jednego zagadnienia i jego zaprezentowanie (omówienie). Poprawa dla 

studentów: zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia omawiane na ćwiczeniach. Student losuje, a 

następnie omawia 2 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy zastosowaniu 

skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia tych dwóch ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ustnego 
15 godzin 



Zajęcia praktyczne, warsztaty, hospitacje w 

placówkach 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
25 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ustnego 
25 godzin 

Zajęcia praktyczne, warsztaty, hospitacje w 

placówkach 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyczne podstawy aktywności osób starszych i 

niepełnosprawnych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of the activity of the elderly and disabled 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 
Nabycie wiedzy i kształtowanie umiejętności 

aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o celach, metodyce oraz formach stosowanych 

w obszarze wspomagania aktywności osób starszych i 

niepełnosprawnych 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o celach, metodyce oraz formach stosowanych 

w obszarze wspomagania aktywności osób starszych i 

niepełnosprawnych 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania 

różnorodnych działań wyzwalających aktywność osób starszych i 

niepełnosprawnych 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza z zakresu geriatrii i gerontologii oraz metodyki rehabilitacji gerontologicznej 

Treści modułu kształcenia: 

Formy terapii zajęciowej (arteterapia, ergoterapia, socjoterapia). Arteterapia i jej techniki: rysunek, 

malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, 

filmoterapia, teatroterapia oraz choreoterapia. Ergoterapia (techniki i metody): dziewiarstwo 

(szydełkowanie, robienie na drutach), hafciarstwo (haft richelieu, krzyżykowy, gobelinowy, hafty 

regionalne), tkactwo (tkanie na krośnie, na ramkach, wyplatanie makram, breloczków), krawiectwo (szycie 

rzeczy użytkowych, zabawkarstwo, reperowanie odzieży), kaletnictwo (tworzenie wyrobów ze skóry), 

stolarstwo (wyroby z drewna: rzeźby, płaskorzeźby itp.), metaloplastykę (wyroby z drutu i metalu), 

ogrodnictwo (prace ogrodnicze i porządkowe), wikliniarstwo (wyplatanie z wikliny) oraz garncarstwo i 

ceramikę (wyrabianie garnków, dzbanów, wazonów, przedmiotów ceramicznych). Socjoterapia. 

Muzykoterapia, choreoterapia. Zasady doboru metod pracy. Przykłady gier, zabaw, konkursów dla osób 

starszych. Znaczenie uczenia się dla zatrzymania procesu starzenia się w świetle zjawiska plastyczności 

mózgu. 

Literatura podstawowa: 

1. Baro E., Terapeutyczny taniec ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji seniorów, „Wspólne 

Tematy” - 2002, nr 7/8, s. 69-73. 

2. Chudzicka-Czupała A., Popiołek K., Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku, „Chowanna” 

2008, nr 2, s. 203-215. 

3. Edukacja osób starszych. Uwarunkowania-Trendy-Metody, red. K. Lipka-Szostak, Stowarzyszenie 

Trenerów Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2013. 

4. Gięłaś J., Trening sprawności umysłowej seniorów: zadania, gry, ćwiczenia, „Wspólne Tematy” 2004, 

nr 1, s. 34-40. 

5. Grudzień A., Kreatywne zajęcia - kreatywni seniorzy, „Arteterapia” 2009, nr 2, s. 2-5. 

6. Mapa pomocy osobom starszym. Metody pracy z seniorami, red. E. Solecka-Florek, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2012. 

7. Zumtobel A., Taniec seniorów jedną z dróg w pracy ze starszymi ludźmi, „Grupa i Zabawa” - 1999, nr 1, 

s. 46-49 

Literatura dodatkowa: 

1. Gielas J., Kreatywne pisanie dla seniorów - jako terapia i sposób spędzania wolnego czasu, „Wspólne 

Tematy” 2003, nr 6, s. 12-18. 

2. Kompensacyjno-korektywne funkcje rekreacji w wieku starszym, [w:] Bezpośrednie funkcje rekreacji, 

pod red. M. Kwileckiej, Warszawa 2006, s. 125-132. 

3. Reichmann W., Pomagać z wiary: wiara i życie religijne seniora jako źródło zdrowia duchowego, 

stabilizacji psychicznej i pozytywnych relacji socjalnych, „Wspólne Tematy” 2004, nr 11/12, s. 77-84. 

4. Ziętkowska M. M., "Wesołe jest życie staruszka"?: współczesne możliwości i sposoby spędzania 

wolnego czasu przez osoby w zaawansowanym wieku, [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe 

formy aktywności i spędzania czasu wolnego, red. nauk. W. Muszyński, M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 

294-301. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia teoretyczne: prezentacja multimedialna, pokaz, objaśnienie, omówienie problemu, omówienie 

przypadków zastosowania i zasad pracy. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Efekty K_W16, K_U10, będą oceniane na podstawie: przygotowanie scenariusza ćwiczeń dla osoby 

(grupy) o ustalonych zaburzeniach (20 pkt); Przeprowadzenie zajęcia indywidualnego/grupowego na 

podstawie własnego scenariusza ćwiczeń (20 pkt). Efekty: K_K03 będą oceniane na podstawie: aktywna 

postawa na zajęciach (20 pkt). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Sumę uzyskanych punktów przez studenta w ramach ćwiczeń przelicza się na oceny następująco: 0-30 – 

ndst.; 31-40 – dst.; 41-45 – dst+; 46-50 – db; 51-55 – db+; 56-60 – bdb. Zaliczenie pisemne: testowe z 

pytaniami wielokrotnego wyboru i zadaniami otwartymi. Zaliczenie praktyczne: przeprowadzenie zajęcia z 

grupą na podstawie własnego scenariusza. Suma punktów i sposób przeliczenia jak wyżej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 70 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Działalność gospodarcza w opiece nad osobami 

starszymi 

Nazwa w języku angielskim:  Own business taking care of the elderly 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest ukazanie możliwości 

tworzenia własnej firmy świadczącej usługi w 

obszarze pomocy ludziom starszym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma podstawową wiedzę o działaniu mechanizmów rynkowych w 

obszarze świadczenia usług dla osób starszych i w podeszłym wieku 
S_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi zaplanować własną działalność gospodarczą, przygotować 

biznesplan adekwatny do określonego obszaru działalności na rzecz 

osób starszych 

K_U03 

S_U02 

potrafi określić potrzeby społeczne i zorganizować projekt własnej 

działalności biorąc pod uwagę potrzeby społeczne osób starszych i w 

podeszłym wieku 

K_U05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak. 



Treści modułu kształcenia: 

Działanie mechanizmu rynkowego. Struktury rynkowe. Rodzaje przedsiębiorstw występujących na rynku. 

Prawa i obowiązki pracownika. Prawa i obowiązki pracodawcy. System podatkowy/ obowiązki podatnika. 

Ubezpieczenia społeczne. Przepisy prawa odnoszące się do prywatnej działalności gospodarczej w 

sektorze pomocy społecznej. Instytucje i przedsiębiorstwa występujące w sektorze pomocy społecznej. 

Relacje między publicznymi instytucjami pomocy społecznej a prywatnymi przedsiębiorstwami działającymi 

w tym sektorze. Zalety kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży. Dokumentacja 

niezbędna do uruchomienia działalności gospodarczej dla małego przedsiębiorstwa zgodnie z 

obowiązującym prawem. Działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej. Optymalizacja 

kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. 

Literatura podstawowa: 

1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2002; 

2. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania, Kształt relacji organizacyjnych, Warszawa 2005; 

3. Chauvet A., Metody zarządzania. Przewodnik, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997. 

4. Filipiuk J., New Public Management – nowa filozofia zarządzania sektorem publicznym 

http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/28/4.pdf. 

5. Granosik M., Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, BPS Śląsk, Katowice 2006 

6. Rybak M., Etyka menedżera- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa 2002. 

Literatura dodatkowa: 

1. Granosik M., Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, BPS Śląsk, Katowice 2006 

2. Pietkiewicz E., Etykieta menedżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów. 

Wydawnictwo Lettrex, Warszawa 1990  

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.). 

4. Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej (Dz.U. nr 217, poz. 1837). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy aktywizujący, prezentacja multimedialna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Obecność i aktywność na zajęciach. Praca pisemna – opracowanie projektu własnej działalności 

gospodarczej. Kolokwium ustne. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Praca pisemna – student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 2 pkt – uwzględnienie wszystkich 

elementów (wg podanego wzorca) planu marketingowego, 2 pkt – prawidłowe rozwinięcie poszczególnych 

elementów, 2 pkt – spójność i możliwość zastosowanie planu w praktyce, 2 pkt – oryginalność pomysłu, 1 

pkt – prawidłowe skonstruowanie budżetu przedsięwzięcia, 1 pkt – profesjonalna technika pracy. 

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest otrzymanie mim. – 6 pkt. z pracy pisemnej, obecność na min 75% 

zajęć. Zaliczenie ustne: 50% oceny z kolokwium, 25% oceny z projektu, 25% oceny z aktywności studenta 

na zajęciach. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Przygotowanie się do wykładów 5 godzin 

Przygotowanie pracy pisemnej 5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Przygotowanie się do wykładów 8 godzin 

Przygotowanie pracy pisemnej 8 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wybrane zagadnienia rynku pracy i polityki rynku pracy 

Nazwa w języku angielskim:  Selected issues of the labor market and labor market policy 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska  

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

mechanizmem popytu i podaży siły roboczej na rynku 

pracy oraz zasadami i skutkami polityki zatrudnienia i 

przeciwdziałania bezrobociu dla gospodarki i 

społeczeństwa. Efektem nauki powinna być 

świadomość przyszłości pracy w zglobalizowanym 

świecie.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych w 

firmie i instytucjach rynku pracy 
K_W07 

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

prawnych, organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
K_W04, K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada elementarne umiejętności badawcze i potrafi wykorzystać je w 

konstruowaniu i prowadzeniu badań w działaniach rozwijających 

instytucje ich pracy 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 

jest przygotowany do uczestnictwa w funkcjonowaniu w działach kadr, 

organizacjach i instytucjach rynku pracy i jest zdolny do porozumiewania 

się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe informacje o prawie pracy. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przejście z systemu edukacji na rynek pracy oraz mobilność zasobów pracy w świetle wybranych 

teorii rynku pracy. Podstawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce i UE. Polityka zatrudnienia w Polsce i 

Unii Europejskiej. System instytucji rynku pracy w Polsce. Analiza zjawiska bezrobocia w Polsce i 

pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wpływ przemian cywilizacyjnych na perspektywy rynku pracy w 

gospodarce światowej. Elastyczne formy zatrudnienia. Idea flexicurity. Zróżnicowanie regionalne rynku 

pracy w Polsce oraz UE. Tendencje i przemiany na rynku pracy. 

Ćwiczenia: Struktura społeczno-demograficzna ludności oraz jej mobilność edukacyjna i przestrzenna (na 

Podkarpaciu i w Polsce) w badaniu podaży pracy. Analiza podażowej strony rynku pracy i jej wykorzystania 

od strony popytowej z wykorzystaniem podstawowych wskaźników charakteryzujących rynek pracy 

(współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia). Absolwenci na rynku 

pracy – problematyka dostosowania struktury kształcenia do struktury popytu na pracę. Dynamika i 

struktura dochodów ludności aktywnej zawodowo. Niezarobkowe źródła utrzymania. Czynniki popytu na 

pracę – dynamika przyrostu i struktura własnościowa, branżowa miejsc pracy. Przyczyny i skutki 

bezrobocia oraz metody walki z bezrobociem. Ewolucja form aktywizacji bezrobotnych w świetle ustaw 

rynku pracy. Elastyczne formy zatrudnienia. Przyczyny i konsekwencje społeczno-ekonomiczne oraz 

kierunki geograficzne emigracji zarobkowych. Wybrane problemy współczesnego rynku pracy (ageizm, 

dyskryminacja kobiet, niepełnosprawni na rynku pracy etc.). Wybrane zagadnienia deregulacji rynku pracy. 

Znaczenie pracy w życiu człowieka. Funkcje pracy. Zatrudnienie i jego funkcje. Przyszłość pracy w XXI 

wieku. 

Literatura podstawowa: 

1. Horodeński R., Sadowska-Snarska C., Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI 

2. wieku: aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 

Białystok-Warszawa 2009. 

3. Kotlorz D. (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009. 

4. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2009. 

5. Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.), Wzrost gospodarczy, rynek pracy, polityka państwa, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011. 

6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz. 

1001 z późniejszymi zmianami). 

Literatura dodatkowa: 

1. Barwińska-Małajowicz A., Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza 

porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, CeDeWu,Warszawa 2013. 

2. Kryńska E., Kwiatkowski E., Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość, 

„Polityka Społeczna”, nr 5–6, IPiSS, Warszawa 2010. 

3. Kucharski L., Bezrobocie równowagi w Polsce: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. 



4. Ostoj I., Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 

Katowice 2012. 

5. Wach K., Europejski rynek pracy, Oficyna a WoltersKluwer business, Kraków 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prezentacja multimedialna, ćwiczenia – prezentacje prac zespołowych, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Punkty za przygotowanie prezentacji (dobór literatury i danych statystycznych, konstrukcja pracy, przypisy i 

bibliografia, merytoryczne treści), punkty za sposób prezentowania treści merytorycznych. Punkty za 

czynny udział w zajęciach (dyskusji). Suma punktów składa się na ocenę z zaliczenia. Zaliczenie pisemne. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 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:  Warsztaty rozwoju osobistego 

Nazwa w języku angielskim:  Workshops for personal development 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Aneta Niewęgłowska 

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

dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 

tutoringu i umiejętności coachingowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia sesji doradczo – 

coachingowych, zajęć w placówkach szkoleniowych 
K_W01 

W_02 
ma uporządkowana wiedzę i pogłębioną wiedzę na temat coachingu i 

tutoringu, obejmującej jej terminologię, teorię i metodykę 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
posiada umiejętności pozwalające dokonać obserwacji i interpretacji oraz 

udzielenia wsparcia w zakresie opanowanych metod 
K_U06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Metodyka pracy doradcy personalnego. 

Treści modułu kształcenia: 

Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Transakcja jako jednostka komunikacji. Poza słowami – rola 

języka ciała dla efektu komunikacyjnego. Skuteczna komunikacja werbalna oraz wybrane techniki 

perswazyjne. Analiza zachowań komunikacyjnych osób publicznych – studia przypadków. Techniki 



zachowań asertywnych. Autokreacja w toku poszukiwania pracy i negocjowanie wynagrodzenia – 

symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Diagnoza partnera komunikacji: dostosowanie sposobu komunikacji 

do wieku, płci, wykształcenia i nastawienia rozmówcy, strategie komunikowania się z osobami o biernych 

oraz agresywnych typach osobowości. Wystąpienie publiczne 

Literatura podstawowa: 

1. Steward J. (red.). (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2. Tokarz M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk 

Literatura dodatkowa: 

1. Adler R., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, 

Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 

2. Alberti R., Emmons M. (2010), Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 

3. Berne E. (2010), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, wyd. V, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 

4. Borg J. (2011), Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia praktyczne polegające na aktywnym zaangażowaniu studentów w rozwiązywanie konkretnych 

problemów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja na podstawie zaliczenia ćwiczeń praktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń  
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń  
35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zadania i kompetencje działu HR 

Nazwa w języku angielskim:  Tasks and competences of the HR department 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

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

dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 

zadań i kompetencje działu HR. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia działań z zakresu HR K_W01 

W_02 
wyjaśnia znaczenie strategii personalnej w kontekście wizji, misji i celów 

strategicznych organizacji 
K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada umiejętności pozwalające dokonać obserwacji i interpretacji oraz 

udzielenia wsparcia w zakresie opanowanych metod. Wybiera optymalne 

narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi 

K_U06 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Dział personalny w przedsiębiorstwie – rola i instrumenty HR. Miejsce działu personalnego w 

strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Modele funkcjonowania działu HR w firmie: model pasywny, 

model reaktywny, model aktywny, model proaktywny. Dział personalny a etapy ZZL. Instrumenty HR w 



pracy działu personalnego. Zasady dokumentacji i ewidencji pracowniczej. Zasady opracowania 

regulaminu: pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Ćwiczenia: Dział personalny w przedsiębiorstwie – rola i instrumenty HR. Zakresy czynności kierownika i 

pracowników działu personalnego (ZZL) na podstawie regulaminu organizacyjnego. Planowanie zasobów 

ludzkich. Rekrutacja i selekcja pracowników. Wdrożenie nowego pracownika. Ewaluacja pracownika. 

Rozwój zasobów ludzkich. Projektowanie systemu wynagrodzeń. Budowa i rozwijanie komunikacji 

wewnętrznej. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji zatrudnienia. Wzory dokumentów i 

ewidencji zatrudnienia dla celów wewnętrznych i zewnętrznych. 

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 polegające na aktywnym zaangażowaniu studentów w rozwiązywanie konkretnych 

problemów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, wykonanie projektu (zaprojektowanie etapu rekrutacji pracownika na 

zadane stanowisko). 

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 28 godzin 



Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń  
44 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
43 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 17 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń  
61 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
61 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka udzielania wsparcia 

Nazwa w języku angielskim:  Tasks and competences of the HR department 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

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

dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 

udzielania wsparcia pracownikowi oraz jego rodzinie. 

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do 

identyfikowania potrzeb z zakresu udzielania 

wsparcia, planowania i podejmowania skutecznych 

działań oraz  dokonywania ewaluacji podjętych 

działań. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i oddziaływań  W_01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada umiejętności pozwalające dokonać obserwacji i interpretacji oraz 

udzielenia wsparcia w zakresie opanowanych metod. Wybiera optymalne 

narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych 

Treści modułu kształcenia: 



Wsparcie w aspekcie zawodowym, socjalnym, psychologicznym i pedagogicznym. Proces udzielania 

wsparcia. Wsparcie rodziny w potrzebie. Instytucje i organy wspierające pracownika. Wsparcie dla osób 

zagrożonych defaworyzacją. Finansowe aspekty wsparcia. 

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 polegające na aktywnym zaangażowaniu studentów w rozwiązywanie konkretnych 

problemów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, wykonanie projektu (zaprojektowanie etapu rekrutacji pracownika na 

zadane stanowisko). 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 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:  Osoba z niepełnosprawnością w środowisku pracy 

Nazwa w języku angielskim:  A person with a disability in the work environment 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz  

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z istotą niepełnosprawności 

jej przejawami oraz prawno-instytucjonalnymi 

formami pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Przedstawienie możliwości zatrudniania osób 

niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku 

pracy a także w ramach zatrudnienia socjalnego w 

oparciu o obowiązujące normy prawne. Wyrobienie 

umiejętności posługiwania się obowiązującymi 

systemami normatywnymi regulującymi kwestie 

zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz 

formułowania programów działań socjalnych 

sprzyjającym pozytywnym rozstrzygnięciom w tym 

obszarze. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma podstawową wiedzę o rynku pracy, jego uczestnikach, w tym z 

niepełnosprawnością, podstawach prawnych, organizacji i 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

K_W04, K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w 

zakresie doradztwa personalnego dla osób z niepełnosprawnością, 

korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i 

nowoczesnych technologii (ICT) 

K_U04 



U_02 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w 

obszarze doradztwa personalnego i działań rekrutacyjnych 

K_U19 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

docenia znaczenie doradztwa personalnego dla utrzymania i rozwoju 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą 

wiedzę do projektowania działań zawodowych 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość pedagogiki pracy i zagadnień rynku pracy 

Treści modułu kształcenia: 

Program przedmiotu, literatura, źródła prawne regulujące funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie. Istota zatrudnienia wspomaganego i jego rozwój w Polsce. Pojęcie osoba 

niepełnosprawna – klasyfikacja definicji i ujęć prawnych. Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej 

państwa. Strategia rozwoju polityki społecznej, narodowa strategia integracji społecznej, Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych. Niepełnosprawność w Polsce wg spisu powszechnego i szacunków GUS 

(niepełnosprawni w sensie prawnym i biologicznym) Podstawowe ulgi i uprawnienia osoby 

niepełnosprawnej w Polsce. Rola osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej. Prawno instytucjonalne 

formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Orzekanie o niepełnosprawności; orzecznictwo pozarentowe (w 

zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności) i rentowe (orzecznicy ZUS), a niezdolność do pracy. 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i jej etapy: rehabilitacja medyczna, psychologiczna, społeczna, 

środowiskowa i zawodowa. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- charakterystyka ogólna i 

etapy realizacji: poradnictwo zawodowe, przygotowanie do podjęcia pracy, zatrudnienie, sprawowanie 

opieki nad osobą niepełnosprawną w miejscu pracy. Aktywne formy rehabilitacji zawodowej. Rola 

doradztwa zawodowego oraz trenera pracy. Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Osoba 

niepełnosprawna na rynku pracy. Rynek pracy osób niepełnosprawnych – podstawowe pojęcia i ogólna 

charakterystyka. Otwarty i chroniony rynek pracy. Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy. Instytucje ułatwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie na rynku pracy. Instrumenty 

aktywizacji osób niepełnosprawnych; działania adresowane do samych osób niepełnosprawnych oraz 

działania adresowane do pracodawców. Formy zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zatrudnienie na specjalnych 

warunkach: zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej. 

Uzupełniające formy zatrudnienia: spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej. Rozwój elastycznych 

form zatrudnienia i elastycznej organizacji czasu pracy. Telepraca. Programy rządowe aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane ze środków PFRON. Osoba niepełnosprawna w miejscu 

pracy – praktyczny poradnik savoir-vivre. Zaliczenie ćwiczeń – kolokwium pisemne. 

Literatura podstawowa: 

1. Red. B.Gąciarz i S.Rudnicki, Polscy niepełnosprawni od kompleksowej diagnozy do nowego modelu 

polityki społecznej, Kraków 2014 

2. Poliwczak Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. IPiSS Warszawa 2007. 

3. G. Magnuszewska-Otulak Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa 2009  

4. Kukla W. Duda M. Czerw-Bajer Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa 

zawodowego. Warszawa 2011 



5. E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red) Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Warszawa 2012 

6. M. Struck-Peregończyk Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Warszawa Rzeszów 2015 

7. „Integracja” – magazyn dla niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół. Szczególnie: bezpłatny dodatek 

„Praca” 

8. Problemy rehabilitacji społecznej i zawodowej – Kwartalnik Centrum Badawczo Rozwojowego 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

9. Polityka społeczna – miesięcznik IPiSS 

10. Ustawa z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U.97.132.776 z późn. zmianami) 

11. Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04 Nr99 poz. 1001 z 

późn. zmianami) 

12. Rozporządzenie Min. Polityki Społecznej z dnia 14.12.2004 w sprawie orzekania o niezdolności do 

pracy (Dz.U.04 Nr273 poz. 2711) 

13. Rozporządzenie Min. Polityki Społecznej z dnia 30.09.2002 w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, 

działania i finansowania WTZ (Dz.U.02 Nr167, poz. 1376) 

14. Rozporządzenie Min. Polityki Społecznej z dnia 14.12.2007 w sprawie ZAZ 

Literatura dodatkowa: 

1. J Jaworski Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Warszawa 

2009. 

2. J. Cohen Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych (tłum. Na zlecenie Min. 

Pracy) 

3. Klinik (red) W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych. Kraków 2008. 

4. Informator – Przewodnik osoby niepełnosprawnej. PFRON Warszawa 2013. 

5. Informator – przewodnik pracodawcy osoby niepełnosprawnej. PEFRON Warszawa 2013. 

6. www.integracja.org, www.niepelnosprawni.pl, www.niepelnosprawni.gov.pl, www.pfron.otg.pl 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych i ustaw, praca w grupach, dyskusja kierowana, prezentacja 

krótkich referatów. Prezentacja multimedialna wybranych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium, obserwacja w trakcie zajęć aktywności studenta, referat, dyskusja, ocena aktywności w 

dyskusji. Ocena opracowanych prezentacji multimedialnych na temat form zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

Forma i warunki zaliczenia: 

Aktywność w analizowaniu i interpretacji tekstów źródłowych i ustaw oraz dyskusji 20%. Referat na temat 

merytorycznych problemów wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy 15%. Zaliczenie 

kolokwium pisemnego w formie testu 50%. Przygotowanie opisu form zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w postaci prezentacji multimedialnej 15%. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 



Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy prawne opieki nad dzieckiem 

Nazwa w języku angielskim:  Legal basis for childcare 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z 

prawnymi uwarunkowaniami opieki nad małym 

dzieckiem w kontekście różnych środowisk 

wychowawczych oraz pełnienia roli opiekuna małego 

dziecka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu pedagogiki oraz wybrane 

aspekty szczegółowej wiedzy o dziecku w kontekście wymogów 

prawnych 

K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i 

sugestii popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 

teoretycznych, poglądów różnych autorów 

K_U02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 



Wykłady: Pojęcie i zakres działalności opiekuńczej i wychowawczej. Prawa i obowiązki rodziców wobec 

dzieci. Rodziny zastępcze. Zakres i rodzaje władzy rodzicielskiej. Rodzaje ubezwłasnowolnienia. Opieka 

nad małym dzieckiem. Opieka i kuratela 

Ćwiczenia: Regulacje prawne dotyczące: pojęcia i zakresu działalności opiekuńczej i wychowawczej, praw 

i obowiązków rodziców wobec dzieci, rodzin zastępczych, zakresu i rodzajów władzy rodzicielskiej, 

rodzajów ubezwłasnowolnienia, opieki nad małym dzieckiem, opieki i kurateli. 

Literatura podstawowa: 

1. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011 

2. Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy 

3. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

4. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny. Warszawa 1999 

5. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Warszawa 2000 

6. A. Zieliński, G. Jędrejek, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne. PWN Warszawa 1999 

2. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. C.H. Beck, Warszawa 1997 

3. J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z elementami dyskusji; 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  15 godzin 



Ćwiczenia  15 godzin 

Konsultacje  8 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
12 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  15 godzin 

Ćwiczenia  9 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
22 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Muzyka w stymulowaniu rozwoju małego dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Music in stimulating 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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Andrzej Magryta 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Andrzej Magryta 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z 

różnorodnym repertuarem wokalnym, muzycznym i 

tanecznym niezbędnym w pracy z dzieckiem. 

Nabywanie umiejętności twórczego opracowywania 

piosenek, fragmentów muzyki artystycznej i 

popularnej za pomocą ruchu, gestu, technik 

plastycznych. Nabycie umiejętności wykorzystania 

muzyki dla celów edukacyjnych, profilaktycznych i 

terapeutycznych w pracy z dziećmi. 

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 

Treści modułu kształcenia: 

Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Uwrażliwienie dziecka na różne elementy muzyki. Kształcenie i 

rozwijanie inwencji twórczej w kontakcie dziecka ze śpiewem, muzyką i ruchem. Kryteria doboru repertuaru 

muzycznego w pracy z dzieckiem. Elementy profilaktyki i muzykoterapii dziecięcej. Ćwiczenia z zakresu 



techniki ruchu: korektywne, zapobiegające wadliwej postawie, odprężające. Ćwiczenia rozwijające 

sprawność i estetykę ruchu w pozycji siedzącej, stojącej i w przestrzeni. Zapoznanie z repertuarem 

pieśniarskim realizowanym w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Gry i zabawy przy 

muzyce i do muzyki (zabawy z piosenką, zabawy taneczne itp.). Pedagogika zabawy: tańce integracyjne, 

tańce dla grupy, zabawy z muzyką ruchem i dźwiękiem, taniec twórczy, pantomima, tańce 

charakterystyczne, ludowe i narodowe. Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss. Rytmika E. Jaques-

Dalcroze’a. Uzmuzykalnienie dzieci według C. Orffa i E.E. Gordona. 

Literatura podstawowa: 

1. Kisiel M.: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. 

2. Dąbrowa Górnicza 2007. 

3. Klöppel R., Vliex S.: Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa 1995. 

4. Krzyżowska T.: Zabawy z piosenką. Katowice 1995. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ławrowska R.: Rytm, muzyka, taniec w edukacji. Kraków 2005. 

2. Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa 1998. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 

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

następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, 

którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student 

losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 

2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje  18 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
17 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury  10 godzin 



Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do egzaminu  
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

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 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Działalność plastyczno-konstrukcyjna w stymulowaniu 

rozwoju małego dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Arts and design activity in stimulating 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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu kształtowanie wiedzy z 

zakresu sztuk plastycznych i arteterapii oraz 

umiejętności pozwalające im na dokonywanie 

trafnego doboru metod, form pracy z dzieckiem i 

interpretację merytoryczną podstawowych haseł 

pracy terapeutycznej z dzieckiem wymagającym 

wsparcia. 

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. 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie umiejętności w zakresie kreowania obrazu i kształtu oraz konstruowania zabaw z 

wykorzystaniem form przestrzennych. Rodzaje sztuk plastycznych – przekaz i technika. Techniki rozwijania 



obrazu. Środki wyrazu artystycznego. Rozpoznawanie i tworzenie różnych typów przekazów wizualnych. 

Techniki działalności plastyczno-konstrukcyjnej małego dziecka. 

Literatura podstawowa: 

1. Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T.: Współtworzenie – zajęcia plastyczne z osobami 

upośledzonymi umysłowo. WSiP, Warszawa 1997. 

2. Kaja B.: Zarys terapii dziecka. WSP, Bydgoszcz 1998. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kida J.: Sztuka a świat dziecka. WSiP, Rzeszów 1996. 

2. Olechnowicz H.: Dziecko własnym terapeutą. WSiP, Warszawa 1995. 

3. Piszczek M.: Terapia zabawą, terapia przez sztukę. CMPPP MEN, Warszawa 1997. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 

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

następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, 

którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student 

losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 

2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
17 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do egzaminu  
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 5 

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 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego małego 

dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Stimulating young child psychomotor development 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z 

rozwojem psychoruchowym dziecka i możliwościami 

stymulacji. 

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. 

Treści modułu kształcenia: 

Rozwój psychoruchowy dziecka w ontogenezie – etapy rozwoju. Ruch jako biologiczny stymulator 

prawidłowego rozwoju dziecka. Motoryczność – wartości i jej rozwój. Przyczyny zaburzeń rozwojowych i 

ich klasyfikacja. Stymulacja poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową oraz 

wzrokowo-ruchowo-słuchową. Zabawy i ćwiczenia usprawniające orientacje przestrzenną. Stymulacja 

uwagi i pamięci. Zadania i zabawy stymulujące sprawności manualne dziecka – ćwiczenia manualne. 

Formy stymulowania psychoruchowego dziecka ze specjalnymi potrzebami. 

Literatura podstawowa: 



1. Karwat – Napierała I., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 Warszawa 2000. 

2. Pileccy W. i J. (red.): Stymulacja psychoruchowego dziecka o obniżonej sprawności umysłowej. 

Kraków 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. Gowin Emmos P., Anderson M.: Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Warszawa 2007. 

2. Munden A., Arcelus J.: ADHD – nadpobudliwość ruchowa. Warszawa 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 

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

następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, 

którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje 

trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 

3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje  18 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
17 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury  10 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do egzaminu  
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

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 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Formy komunikacji z małym dzieckiem 

Nazwa w języku angielskim:  Forms of communication with 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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej 

efektywnego komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych, wyposażenie studentów w 

umiejętności komunikowania się w relacji 

interpersonalnej, rozwijanie umiejętności komunikacji 

w kontakcie z dziećmi, rozwijanie umiejętności 

komunikacji w małej grupie, rozwijanie umiejętności 

komunikacji w relacji opierającej się na pomaganiu, 

rozwijanie umiejętności komunikacji asertywnej. 

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: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej 

Treści modułu kształcenia: 

Rodzaje i style komunikowania się, bariery komunikacyjne oraz sposób ich niwelowania. Rola komunikacji 

interpersonalnej w relacji nauczyciel – dziecko. Zasady dobrej relacji z dzieckiem. Budowanie i 

utrzymywanie kontaktu z dzieckiem. Sposoby ułatwiające komunikację z dzieckiem – ćwiczenia. 

Porozumienie bez przemocy, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, asertywność w komunikacji z 

dzieckiem, zastosowanie w praktyce. Obserwacja i interpretacja zjawisk społecznych; analizowanie ich 

powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. Język specjalistyczny i porozumiewanie się w 

sposób precyzyjny przy użyciu języka obcego, różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami 

w zakresie pedagogiki, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów, szczególnie z dziećmi. Mowa ciała 

podczas odgrywanych scen oraz i zastosowanie aktywnego słuchania. 

Literatura podstawowa: 

1. Faber A. Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nasmówiły, 

Poznań 1992. 

2. Leathers D.G.: Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. PWN, Warszawa 2007 

3. Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1999 

4. Kieler-Turska M., Dziecko i komunikacja, jak dziecko staje się kompetentne komunikacyjnie?, 

Wychowanie w przedszkolu 1992 nr 6 

Literatura dodatkowa: 

1. Bohner T., Zabawy ułatwiające rozwiązywanie konfliktów, Kielce 2002. 

2. Puchała E., Szkoła jako wspólnota, Warszawa 2009. 

3. Bocheńska K., Mówię do ciebie człowieku, Warszawa 2003. 

4. Czernawska M., Przyjazne porozumiewanie się, Gdańsk 2004. 

5. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka. Kielce 2000. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z elementami dyskusji. 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). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zliczenia wykładu: 
91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-60% – 
dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, za 
które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– bardzo 
dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 
dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 
może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 
semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 
plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 
niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 
wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 



 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  30 godzin 

Ćwiczenia  15 godzin 

Konsultacje  18 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia zajęć 
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zajęć 
17 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do uczestnictwa w zajęciach 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  30 godzin 

Ćwiczenia  9 godzin 

Konsultacje  10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia zajęć 
15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zajęć 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do uczestnictwa w zajęciach 
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika zabawy 

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogy of fun 

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:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Potrafi wymienić charakterystyczne cechy zabawy, 

przedstawić jej najważniejsze teorie, wskazać 

znaczenie zabawy dla rozwoju człowieka w 

poszczególnych etapach życia, scharakteryzować 

rodzaje zabaw, potrafi znaleźć zastosowanie 

poszczególnych zabaw dla animacji grup w różnym 

wieku, zna i stosuje w praktyce wychowawczej 

podstawowe założenia metodyki zabawy, potrafi 

wykorzystać zabawę dla aktywizacji dziecka w 

procesie nauczania i wychowania. 

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. 

Treści modułu kształcenia: 

Ogólna charakterystyka zabawy. Prawidłowości rozwojowe w zabawach dzieci. Znaczenie zabawy w życiu 

dorosłych. Rodzaje zabaw. Zabawa jako aktywizująca forma nauczania. Organizacja warunków zabawy. 



Tworzenie scenariuszy zabaw. Refleksja pedagogiczna nad zabawą jako wyzwalaniem aktywności dziecka 

i dynamizowaniem jego rozwoju.  

Literatura podstawowa: 

1. Marcinkowska M., Hofman Z.: Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki 

zabawy, Warszawa 2000. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kędzior-Niczyporuk E. (red.): Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, wyd. Klanza, Lublin 1998,  

2. Zaorska Z.: Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności 

wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych, wyd. Klanza, Lublin 1997,  

3. Hurlock E.B.: Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985, 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 

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

następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, 

którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student 

losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 

2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

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 uczestnictwa w zajęciach  
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 uczestnictwa w zajęciach  
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


