
  

 

UCHWAŁA 

nr  2/09/20 

Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach 

z dnia 9. września 2020 r. 

 

 

w sprawie  

przyjęcia programu studiów dla kierunku: Pedagogika (studia I stopnia, profil praktyczny)   

w Instytucie Pedagogiki, Filia StSW w Myślenicach 

  

Na podstawie art. 28 ust. 1. pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z  dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1668) oraz § 12 ust. 7 Statutu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach uchwala się, co następuje:  

§ 1 

1. Senat Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zatwierdził, zaopiniowany pozytywnie przez 

Samorząd Studencki StSW, program studiów dla kierunku: Pedagogika  

 poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, 

 profil kształcenia – praktyczny, 

 forma studiów – studia stacjonarne, 

 miejsce kształcenia – Instytut Pedagogiki, Filia StSW w Myślenicach 

2. Program studiów, o którym mowa w ust.1,  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Program studiów, o którym mowa w § 1 będzie obowiązywał od cyklu kształcenia rozpoczynającego 

się 1 października 2020 r.    

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  

  

 



 
 
 

                          

 
 

 

 
 

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/09/20  

Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 9.września 2020 r. 

 

 

 

 

OPINIA SAMORZADU STUDENCKIEGO 

z dnia 7 września 2020 roku 

 

 

 

Samorząd Studencki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach pozytywnie opiniuje program 

kształcenia na kierunku: Pedagogika (studia I stopnia, profil praktyczny) prowadzonym w Instytucie 

Pedagogiki, w Filii StSW w Myślenicach. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09/20  

Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 9. września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      Program studiów dla kierunku: Pedagogika  

 poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, 

 profil kształcenia – praktyczny, 

 forma studiów – studia stacjonarne, 

 miejsce kształcenia – Instytut Pedagogiki, Filia StSW w Myślenicach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09/20  

Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 9. września 2020 r. 

OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA  
KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

Jednostka prowadząca studia Instytut Pedagogiki, Filia StSW w Myślenicach 

Nazwa programu/kierunku 

studiów/specjalność 

Kierunek: Pedagogika  

Specjalności: 

 Resocjalizacja 

 Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej 

Profil studiów praktyczny 

Liczba semestrów i punktów ECTS 

konieczna do ukończenia studiów 
VI semestrów / 188 punktów ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 

dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych 

2 870 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 960 godzin praktyk 

zawodowych 

Wymiar praktyk zawodowych 

(liczba punktów ECTS oraz 

godzin) 

36 ECTS - 960 godzin 

Moduły/ przedmioty do wyboru 

(liczba punktów ECTS , procent) 
68 ECTS (35,7%) 

Tytuł zawodowy nadany 

Absolwentom 
licencjat 

Kod ISCED 0388 

Syntetyczny opis charakterystyk 

zawodowych, stanowiska pracy 

absolwenta po ukończeniu studiów 

 

Celem kształcenia na kierunku Pedagogika I stopnia jest wyposażenie 

studentów w wiedzę ujętą w programie nauczania, ukształtowanie 

umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania działań 

pedagogicznych oraz w zakresie wybranej ścieżki kształcenia. Absolwent 

studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika profil praktyczny 

ma rzetelną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie 

wybranej ścieżki kształcenia. 

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje posiada zaawansowaną wiedzę 

pedagogiczną dotyczącą terminologii stosowanej w pedagogice, specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, jej miejsca w systemie nauk 

i jej powiązań z innymi naukami, nurtów i współczesnych kierunków 

pedagogicznych oraz subdyscyplin i powiązań z innymi dyscyplinami. 

Dysponuje wiedzą dotyczącą więzi społecznych i ich prawidłowości. 

Dzięki posiadanym kwalifikacjom absolwent umiejętnie komunikuje się  

z osobami z różnych kontekstów społecznych, potrafi dopasować formę 

wsparcia do potrzeb klienta na podstawie zdobytej wiedzy dotyczącej 

wychowania, uczenia się, nauczania oraz znajomości specyfiki różnych 

środowisk wychowawczych. Dodatkowo, potrafi komunikować się,  

w tym dyskutować na temat zagadnień z zakresu pedagogiki  

z zastosowaniem specjalistycznej terminologii, także w języku obcym (na 

poziomie B2). Absolwent wykazuje się znajomością podstaw prawnych, 

organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych i ich oczekiwań. W swoich 

działaniach wykorzystuje znajomość metodyki wykonywania typowych 

zadań, norm, procedur stosowanych w różnych obszarach działalności 

pedagogicznej, zasad etyki zawodu pedagoga oraz zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy  w instytucjach oświatowych. 

Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, które student 

odbywa w wybranych placówkach. Dzięki tej formie nabywania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych student ma możliwość nabycia 



praktycznego doświadczenia, które daje podstawy do budowania 

warsztatu zawodowego.  

W ramach specjalności: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Absolwent uzyskuje wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizowanie 

i realizację procesów wychowawczych oraz profilaktycznych w obrębie 

działań opiekuńczych oraz wspomagających rozwój człowieka  

i wsparcia rodziny. Absolwent jest przygotowany do oceny sytuacji 

wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia działań 

profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania. Ponadto posiada 

wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju człowieka, organizowania czasu 

wolnego, metod i form pracy w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

 Absolwent specjalności: Pedagogika opiekuńczo –wychowawcza 

(kierunek: Pedagogika, studia pierwszego stopnia, profil 

praktyczny)  

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy      

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, placówkach 

środowiskowych typu świetlice, klubach, ogniskach wychowawczych,  

w internatach, bursach, w jednostkach samorządu terytorialnego,  

w fundacjach i stowarzyszeniach, w żłobkach, w domach pomocy 

społecznej, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych 

w charakterze asystenta i opiekuna środowiskowego, w klubach 

osiedlowych, placówkach TPD, w instytucjach realizujących działania 

profilaktyczne oraz wspierające dzieci, rodziców, wychowawców  

w działaniach opiekuńczych, wychowawczych. 

W ramach specjalności: Resocjalizacja Absolwent dysponuje wiedzą 

pedagogiczną, psychologiczną oraz socjologiczną o funkcjonowaniu 

człowieka w różnych strukturach społecznych: rodzinie, grupie 

rówieśniczej. Wyposażony jest w wiadomości z zakresu środowisk 

społecznych, w tym patologicznych oraz dysfunkcyjnych. Absolwent ma 

umiejętność diagnozowania sytuacji problemowych, konstruowania  

i wdrażania programów naprawczych, w tym profilaktycznych. 

Wyposażony jest on także w umiejętności tworzenia własnych narzędzi 

metodycznych służących do rozwiązywania problemów społecznych  

i pedagogicznych. Ponadto Absolwent jest świadomy etycznego wymiaru 

w pracy resocjalizacyjnej 

 Absolwent specjalności: Resocjalizacji (kierunek: Pedagogika, 

studia pierwszego stopnia, profil praktyczny)  

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy  

w placówkach w instytucjach systemu opieki, wychowania prowadzących 

działania o charakterze resocjalizacyjnym: policyjnych, izbach dziecka, 

świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych,  

w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach 

prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach 

karnych, aresztach śledczych, w instytucjach administracji publicznej 

zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, 

wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, w środowisku 

otwartym, jako pedagog ulicy. 

Przypisanie dyscyplin naukowych Punkty ECTS 

liczba % 

Pedagogika  172 91,5 % 

Psychologia  9 4,8% 

Nauki socjologiczne 7 3,7% 

 

 

 

 



EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 KIERUNEK: PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 

Kierunek kształcenia Pedagogika profil praktyczny. 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia  

 

Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Uniwersalne charakterystyki pierwszego poziomu PRK 

 

P6U_W - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi; 

różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności 

P6U_U – potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 

w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; samodzielnie planować własne uczenie się przez całe 

życie; potrafi komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko 

P6U_K – jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy 

i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi 

kieruje i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. 

Charakterystyki drugiego poziomu PRK  

Wiedza 
Kod składnika opisu 

PRK II poziom 
Opis PRK  

 P6S_WG – zakres  
i głębia /kompletność 

perspektywy poznawczej  

i zależności, 

 W zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty  

i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 

artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla 

programu kształcenia a w przypadku studiów o profilu 

praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy  

w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem 

P6S_WK - kontekst / 

uwarunkowania i skutki 
 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 

 podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, 

w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego; 

 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości. 

 

Umiejętności Kod składnika opisu 

PRK II poziom 
Opis PRK  

 P6S_UW - 

wykorzystywanie 

wiedzy / rozwiązywanie 

problemów i 

wykonywanie zadania 

 wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i 

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać 

zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej   analizy  

i syntezy tych informacji, 



- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT). 

 wykorzystywać posiadana wiedzę - formułować  

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów –  

w przypadku studiów o profilu praktycznym 

P6S_UK –

komunikowanie się / 

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym 

 komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 

terminologii; 

 brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie  

i stanowiska oraz dyskutować o nich 

 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UO – organizacja 

pracy / planowanie i 

praca zespołowa 

 planować i organizować pracę – indywidualną oraz  

w zespole; 

 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

(także o charakterze interdyscyplinarnym) 

P6S_UU – uczenie się / 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju 

innych osób 

 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 

całe życie 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

Kod składnika opisu  

PRK dla charakterystyk 

II stopnia 

Opis PRK 

 

 

P6S_KK – ocena / 

krytyczne podejście 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

P6S_KO – 

odpowiedzialność / 

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na 

rzecz interesu 

publicznego 

wypełniania zobowiązań społecznych,  

współorganizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego; 

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego  

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KR – opis roli 

zawodowej/ niezależność 

i rozwój etosu 

 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego 

  od innych, 

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

 

 

 

 

 

 



Symbol EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 

charakterystyk 

poziomów  
w PRK 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK 
poziom 6 

W ZAKRESIE WIEDZY  

Absolwent: 

K_W01 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię używaną  

w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 

zna i rozumie miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz o jej 

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zna teorie 

dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie 

różnorodne uwarunkowania tych procesów 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 

ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji, wychowania  

i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, 

historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych 

podstaw 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W04 

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne  

i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności 

pedagogicznej 

P6U_W P6S_WG 

K_W05 

ma zaawansowaną  wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu 

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym 

oraz społecznym 

P6U_W P6S_WG 

K_W06 

ma zaawansowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych  

i o rządzących nimi prawidłowościach różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących 

między nimi relacjach 

P6U_W P6S_WG 

K_W07 

zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości w sektorze usług edukacyjnych i działalności  

z zakresu usług pedagogicznych 

P6U_W P6S_WG 

K_W08 

zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe 

konteksty ich występowania, ma wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości 

i zakłóceń 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W09 
ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 
P6U_W P6S_WG  

K_W10 
zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy 

pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania 
P6U_W P6S_WG 

K_W11 

ma zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań  

w pedagogice, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań 

społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody  

P6U_W P6S_WG 

K_W12 

ma zaawansowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 

pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę,  ich 

wzajemne związki oraz specyfikę 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W13 

ma zaawansowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 

edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji  

i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych  

i pomocowych 

P6U_W P6S_WG 

K_W14 

zna i rozumie problemy i oczekiwania placówek oraz ma 

zaawansowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej, w tym  

o dzieciach/ uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W15 

ma zaawansowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych 

zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach 

działalności pedagogicznej 

P6U_W P6S_WG 



K_W16 

ma zaawansowaną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy  

w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych i pomocowych 

P6U_W P6S_WG 

K_W17 
posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technologii 

informatycznych i informacyjnych (ICT) w pracy pedagoga 
P6U_W P6S_WG 

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI  

Absolwent: 

K_U01 
potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne; analizuje 

ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej 
P6U_U P6S_UW 

K_U02 

potrafi wykorzystać 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 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 

posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii 

działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów 

działalności pedagogicznej 

P6U_U P6S_UW 

K_U04 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł  

i nowoczesnych technologii (ICT) 

P6U_U P6S_UW 

K_U05 

pracuje nad własnym rozwojem, posiada umiejętności badawcze 

pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie 

i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; jest gotów 

formułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki  

(z wykorzystaniem  ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań 

P6U_U P6S_UU 

K_U06 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych 

w zakresie problematyki właściwej dla pedagogiki,  przedstawiać  

i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich podczas 

debaty 

P6U_U P6S_UW 

K_U07 

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 

P6U_U P6S_UW 

K_U08 

potrafi analizować badania, posiada umiejętność prezentowania 

własnych badań, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je 

argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych 

P6U_U P6S_UW 

K_U09 

potrafi opracować podstawowe narzędzia badawcze, ocenić 

przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do 

realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

P6U_U P6S_UK 

K_U10 

potrafi  zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu 

badawczego – formułować problemy, dokonać wyboru metody, 

wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badan, zwłaszcza związanych 

z obszarem działalności praktycznej 

P6U_U P6S_UW 

K_U11 

komunikuje się w mowie i piśmie w sposób przejrzysty  

i zrozumiały w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UK 

K_U12 

posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 

działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje 

skutki konkretnych działań pedagogicznych 

P6U_U P6S_UK 

K_U13 

posiada umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na 

rozpoznawanie sytuacji dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi), opracowywania wyników obserwacji  

i formułowania wniosków 

P6U_U P6S_UW 



K_U14 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować  

i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na 

realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem 

działań profesjonalnych  

P6U_U P6S_UO 

K_U15 
dokonuje analizy własnych działań i wskazuje ewentualne obszary 

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 
P6U_U P6S_UO 

K_U16 
posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej, 

krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania 
P6U_U P6S_UO 

K_U17 
potrafi planować i realizować ideę uczenia się przez całe życie 

doskonaląc umiejętności praktyczne  
P6U_U P6S_UU 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

Absolwent: 

K_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, także podczas 

pedagogicznej działalności praktycznej 
P6U_K 

P6S_KK 

P6S_KR 

K_K02 

posługuje się zdobyta wiedzą w praktycznej działalności 

pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej, 

akceptuje zmiany i uczestniczy w realizacji innowacji 

P6U_K P6S_KK 

K_K03 
dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, 

przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych 
P6U_K P6S_KR 

K_K04 
jest gotów do oceniania swoich działań i przyjmowania 

odpowiedzialności za bezpośrednie ich skutki 
P6U_K P6S_KR 

K_K05 
rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać 

problemy etyczne w tym zakresie 
P6U_K 

P6S_KK 

P6S_KR 

K_K06 

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami 

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak  

i zespołowej, inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego 

P6U_K 
P6S_KR 

P6S_KO 

K_K07 

jest gotów doprowadzenia zindywidualizowanych działań 

pedagogicznych w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz stosowania zasad uniwersalnego 

projektowania w celu zapewnienia pełnego uczestnictwa  

w przestrzeni edukacji 

P6U_K P6S_KO 

K_K08 
jest odpowiedzialny za siebie i innych, dba o dorobek i tradycje 

związane z zawodem pedagoga 
P6U_K P6S_KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTY PRZEDMIOTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA  

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I – II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Rusek Maria mgr Rusek Maria kształcenia ogólnego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 0 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 60      0     

Cel zajęć: 

 

Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie 

umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz 

dbałością o własne zdrowie 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

                                                       w zakresie WIEDZY: 

 

01 Omawia wpływ rozwoju fizycznego na funkcjonowanie psychospołeczne, rozumie 

istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, postawy prozdrowotne. 

K_W05 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, aktywnie spędzać czas wolny, dbać  

o kondycję fizyczną. 

K_U14 

02 Potrafi dobierać i planować ćwiczenia i aktywności fizyczne do poziomu swoich 

umiejętności sportowych i sprawności fizycznej w celu uczestniczenia w kulturze 

fizycznej przez całe życie 

K_U17 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy, także w aspekcie kondycji fizycznej. K _K08 

 

 



 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Student nie powinien posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania różnych 

form aktywności fizycznej. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i wymaganiami związanymi z zaliczeniem przedmiotu 

Gimnastyka i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej poprzez 

ćwiczenia gimnastyczne. 

 ćwiczenia równoważne: wejścia i zejścia na równoważnię, krok zwykły, prosty układ 
gimnastyczny na równoważni;  

 ćwiczenia doskonalące przewroty w przód i w tył; stanie na rękach z odbicia 
jednonóż i z asekuracją; stanie na rękach i przewrót w przód; gimnastyczny tor 
przeszkód;  

 ćwiczenia ruchowe przy muzyce; 
 ćwiczenia gimnastyczne z przyborami (piłka, skakanka, obręcz);  
 ćwiczenia gimnastyczne podnoszące sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. 

Technika i taktyka w koszykówce. 

 poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki;  
 podania i chwyty piłki oburącz, jednorącz, w miejscu i w ruchu; kozłowanie prawa i 

lewą ręką;  
 rzuty do kosza z miejsca i z wyskoku, w biegu z prawej i lewej strony; 
 łączenie poznanych elementów techniki w grze; taktyka;   
 elementy koszykówki na wózkach.  

Piłka siatkowa i jej wielorakie walory.  

 ćwiczenia i gry kształtujące sprawność siatkarską;  
 przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym; 
 odbicie piłki sytuacyjne(jednorącz) oraz tyłem;  
 zagrywka tenisowa z wyskoku i stacjonarna;  
 odbiór piłki po zagrywce i rozegranie; zbicie w wyskoku; łączenie zbicia piłki  

z blokowaniem;  
 odmiana piłki siatkowej dla niepełnosprawnych; siatkówka na stojąco  

i siedząco; 
 gry i zabawy z wykorzystaniem elementów piłki siatkowej;  

Kontrola w postępie i rozwoju sprawności fizycznej – testy sprawności.  

 ocena postawy ciała- wady postawy ciała; ćwiczenia kształtujące prawidłową 
sylwetkę i zapobiegające wadom postury; 

 waga i wzrost jako element rozwoju fizycznego;  ćwiczenia kształtujące sylwetkę.  
 testy sprawności fizycznej i test Eurofit, test Chromińskiego, test Zuchory. 
 testy sprawności fizycznej dla osób niepełnosprawnych, np. wsiadanie  

i wysiadanie z wózka.  
Gry i zabawy ruchowe. 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia, współzawodnictwo, praca w grupach 
 

Literatura 

podstawowa: 

Bronikowski M. Metodyka wychowania fizycznego w zreformowanej szkole, 

Poznań, Of. Ed. Wyd. eMPI, 2005 

Tatarczuk J. Metodyka wychowania fizycznego,  Zielona Góra 2004 

Muszkieta R. Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym, HELVETICA, 

Starachowice 2009 

Urniaż J. Zabawy i gry ruchowe, Wyd. OSW, Olsztyn 2005 

Dąbrowski A. Zarys teorii rekreacji ruchowej, AlmaMer, Warszawa 2006 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
60 

Godziny razem: 0 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 0 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody weryfikacji 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1  X   X  

U1    X  

U2    X  

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Minczakiewicz E. Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym.  

Impuls, Kraków 2006 

Kierczak U. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : Poradnik 

metodyczny. Impuls. Kraków. 2012 

Jezierski R., Rybicka A. Gimnastyka. Teoria i metodyka. Wrocław 2012 

Kalina R. Podstawy metodologii badań w wychowaniu fizycznym, Wydaw. U. Rz.  

Rzeszów. 2008 

Pańczak W. Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne.  Wydaw. U. Rz.  

Rzeszów 2011 

Literatura 

uzupełniająca: 

Osiński W. Antropomotoryka, Wyd. 2. Poznań 2003 

Kubica J. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia, Wyd. WSE, Warszawa 2004 

Pańczak W. Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne, Wyd. U. Rz., Rzeszów 

2011 



Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT  PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I - IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Nowacki Szymon mgr Nowacki Szymon Moduł  kształcenia ogólnego 



Forma zajęć / Liczba godzin: 120 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 12 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

   120      12   

Cel zajęć: 

 

zapoznanie z podstawami wiedzy o języku obcym i sposobami jego opisu w celu 

interpretacji procesów komunikacyjnych zachodzących we współczesnym świecie; 

rozwijanie poszczególnych sprawności językowych 

 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie: 

1 podstawowe struktury gramatyczne oraz formy językowe; K_W01 

2 różne teorie komunikacji, z danego obszaru językowego oraz ma wiedzę dotyczącą 

procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi: 

1 Precyzyjnie  i spójnie wypowiadać się w języku angielskim (w mowie i piśmie) na 

tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych - posługuje się językiem 

angielskim na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

K_U11 

 

2 Samodzielnie zdobywa wiedzę, rozwija swoje profesjonalne umiejętności 

korzystając ze źródeł w języku angielskim 

K_U17 

3 pracować w zespole pełniąc różne role K_U16 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów do: 

1 
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji  językowych K_K01 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

1. Zapoznanie z kartą przedmiotu i wymaganiami związanymi z zaliczeniem 

przedmiotu 

2. Język naturalny jako przedmiot badań nauki o języku. 

3. Kultura krajów z danego obszaru językowego  (anglojęzycznego)  

4. Wybrana literatura, rymowanki i piosenki oraz zabawy dla dzieci w  języku 

angielskim 

5. Hierarchiczna struktura języka (podsystemy języka ). 

6. Językowa wieża Babel - zewnętrzne zróżnicowanie języka. 

7. Rozwijanie poszczególnych sprawności językowych/ sprawności receptywne  

i produktywne 

8. Podstawowe struktury gramatyczne oraz formy językowe 

9. Wewnętrzne zróżnicowanie języka: odmiany systemowe, regionalne, środowiskowe 

i funkcjonalne języka. 

10. Język w działaniu. Pragmatyka a komunikacja językowa,  

11. Język naturalny jako system znaków wśród innych systemów semiotycznych. 

12. Podsystem fonetyczny, morfologiczny, leksykalny i składniowy języka – analizy 

praktyczne 



 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
120 

Przygotowanie do egzaminu,  60 

Przygotowanie do zajęć,  60 

Przygotowanie do prac kontrolnych, w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia 

60 

Godziny razem: 300 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 12 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1 x x  x  

13. ABC pragmatyki językowej: skuteczność, logika, etyka i estetyka komunikatu.  

14. Tekst, hipertekst, dyskurs – współczesne wyznaczniki tekstowości. 

15. Spójność i funkcjonalność tekstu (zasady konstruowania wypowiedzi). 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia: pogadanka, praca ze źródłem drukowanym, dyskusja dydaktyczna, uczenie 

aktywizujące, uczenie wspomagane komputerem, zajęcia praktyczne, metoda 

przewodniego tekstu 

Literatura 

podstawowa: 

Jaskiernia K, Metody nauczania języka angielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 2021 

Oczko P, Techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia  

w podręcznikach do nauczania polskiego języka medycznego, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego. 2020 
Brewster, J., Ellis, G., Girard, D., The Primary English Teacher’s Guide, Penguin 

Books. 2004 

Read, C. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

2008 

Slattery, M. Willis, J. English For Primary Teachers. Oxford University Press. 2001 

Szplit, A. Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym I wczesnoszkolnym 

nauczaniu języka angielskiego. ZNP. 2016 

Szpotowicz, M.; Szulc- Kurpaska, M. Teaching English to Young Learners. PWN. 

2009 

Belczyk A. Poradnik tłumacza z angielskiego na nasze. - Kraków : IDEAOxford. 2005 

Literatura 

uzupełniająca: 

Karbowniczek, J., Ficek, D. (red.). Nauczanie języków obcych dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wyższa Szkoła Lingwistyczna. 2010 

Moon, J. Children Learning English. MacMillan Heinemann. 2000 

Sikora-Banasik, D. (red) Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. CODN. 2009 

Wybrane strony Internetowe, np. Pearson, British Council, Eaquals, ECML, itd. 



U2 x x  x  

U3 x x  x  

K1 x x  x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Odniesienie do 
efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna procesy, narzędzia i techniki komunikowania  się z zastosowaniem ICT. K_W01 

02 Definiuje podstawowe obszary zastosowań technologii informacyjnej  

w pedagogice, oraz korzyści i zagrożenia płynące  z Internetu. 

K_W17 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wyszukuje, analizuje i użytkuje informacje z wykorzystaniem ICT  - znajduje 

informację o ściśle określonej tematyce i formie przekazu (tekst, grafika, film); 

korzysta z narzędzi do komunikacji on line, a także aplikacji i zasobów w chmurze. 

K_U04 

02 Opracowuje dane i prezentuje wyniki (z wykorzystaniem ICT); K_U05 

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA  

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I-II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Zbigniew Zieliński 
dr Zbigniew Zieliński, 

dr Zbigniew Zieliński 
kształcenia ogólnego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 20 20     1 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z technologiami informacyjnymi w stopniu umożliwiającym samodzielne 

stosowanie ich w praktyce oraz samodoskonalenie umiejętności. Program przedmiotu 

zgodny jest z wymaganiami wybranych modułów ECDL Profile Digicomp 

(Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) z uwzględnieniem 

przygotowania do stosowania rozwiązań z zakresu IT dedykowanych dla potrzeb 

dydaktyki, edukacji. Opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych do 

wykorzystywania programów i aplikacji w celu umiejętności pracy z narzędziami 

pakietu typu office (przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny, grafika menedżerska  

i prezentacyjna), pracy w z aplikacjami i usługami sieciowymi, wyszukiwaniem  

i weryfikowaniem informacji oraz posługiwaniem się platformą e-learningową. 



wizualizuje dowolną tematykę (np. w formie prezentacji multimedialnej, witryny 

internetowej, wykresu, fotografii, rysunku, filmu lub nagrania audio. 

03 Stosuje różne kanały i techniki komunikacji online. K_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Docenia znaczenie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych przy 

budowaniu warsztatu pracy nowoczesnego pedagoga z uwzględnieniem zagrożeń płynących 

z niewłaściwego ich wykorzystywania. 

K_K02 

K_K04 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

 

Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. Student potrafi 

interpretować dane zawarte w tabelach oraz w postaci graficznej, na wykresach, 

schematach. Student potrafi korzystać z usług internetowych tj. www, e-mail, forum 

dyskusyjne, czat, system wideokonferencyjny. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i wymaganiami związanymi z zaliczeniem przedmiotu 

Wprowadzenie do technologii informacyjnych. Pakiet Office (MS Office, Libre Office, Open 

Office) – narzędzia do edycji tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do grafiki menedżerskiej  

i prezentacyjnej, obsługa i korzystanie z platformy e-learningowej.  

Edycja tekstu. Podstawowe sposoby formatowania, czcionki, akapitu, kontrola przepływu tekstu 

między stronami. Zaawansowane funkcje formatowania. Style, podział na sekcje, różne 

formatowanie w sekcjach, automatyczne spisy treści tabel. Numeracja stron. Korespondencja 

seryjna. Wstawianie pól z zewnętrznych baz danych. Import i eksport tekstu. Wstawianie, 

formatowanie tabel i grafiki Zawansowane funkcje wykorzystywane w konwencjach 

stosowanych do przygotowania prac złożonych (licencjackich). 

Obliczenia i przetwarzanie danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Zaawansowanie 

formuł. Podstawowe formatowanie wartości w komórkach, zaawansowane sposoby 

formatowania m.in. formatowanie warunkowe. Analiza danych  filtrowanie danych, grupowanie 

danych. Eksport i import danych ze źródeł zewnętrznych. Operacje na arkuszach w skoroszycie.  

Przygotowanie prezentacji programie do prezentacji multimedialnych. Stosownie podstawowych 

zasad formatowania czcionki, zarządzania kolorem, układem elementów prezentacji. 

Zawansowane formatowanie prezentacji. Wstawianie grafiki, filmów i dynamicznej grafiki do 

prezentacji. Przejścia między slajdami. Formy prezentacji. 

Metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia, w ramach których opracowywane są rozwiązania zadań przygotowanych przez 

prowadzącego na platformie e-learningowej z zastosowaniem wybranych technik, rozwiązań 

programowych i sprzętowych. 

Literatura 

podstawowa: 

Frye Curtis D. Microsoft Excel 2016. Krok po kroku, Promise 2016. 

Cox J, Lambert J. Microsoft Access 2013. Krok po kroku, Promise 2013 

Cox J, Lambert J. Office 2016. Krok po kroku. APN, Promise 2016,  

Wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych IT przez dzieci w świetle wyników 

badań, M WAWRZAK-CHODACZEK - Studia Pedagogiczne, 

studiapedagogiczne.ujk.edu.pl,  2021 

Rola technologii informacyjnych w funkcjonowaniu zespołów, A Jaworska - 2018 - 

ruj.uj.edu.pl 

Bednarek J. Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006 

Krzysztof Wołk „Microsoft Office 2019 oraz 365 od podstaw”, Helion 2019. 

Piotr Wróblewski „MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko”, Helion 2013. 

Jacek Lembas, Rafał Kawa „Wstęp do informatyki”, Helion 2017. 

Kopertowska-Tomczak M. ECDL. Przetwarzanie tekstów. Moduł 3, WN PWN, Warszawa. 

2009 

Kopertowska-Tomczak M. ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, WN PWN, Warszawa. 

2009 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kowalczyk G. Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2010 

Masłowski K. Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2010 

https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/39.pdf#page=8
https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/39.pdf#page=8
https://scholar.google.com/citations?user=pIjHYeIAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231492


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do zaliczenia/do zajęć, przygotowanie prezentacji 

multimedialnej 
35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

*Proszę podać jakie 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X    X 

W2 X X   X 

U1 X   X X 

U2 X   X X 

U3  X   X 

K1    X X 

*Przygotowanie prezentacji  multimedialnej na zadany temat 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 



Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI  INTELEKTUALNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT  PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Katarzyna Kita - Wałęka 
dr Katarzyna Kita - Wałęka 

mgr Anna Zdańska - Burliga 
MODUŁ  OGÓLNY 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

30 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     1 1     

Cel zajęć: 

 

Poznanie podstawowych pojęć i instytucji z zakresu ochrony własności intelektualnej, 

poznanie regulacji prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej tj. prawo 

autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej; poznanie zasad 

dotyczących ochrony danych osobowych 

 

 



Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

1 Zna podstawowe przepisy prawa i wyjaśnia podstawowe terminy z zakresu prawa 

własności intelektualnej     

K_W01 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

1 Potrafi docierać do źródeł wiedzy z zakresu własności intelektualnej i je 

wykorzystywać 

K_U04 

2 Dokonuje wykładni prawa i stosuje prawo własności intelektualnej  

w podejmowanej działalności zawodowej. 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

1 
szanuje prawa autorów do własności intelektualnej, jest świadomy istnienia 

etycznego wymiaru badań naukowych 

K_K05 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

BRAK 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Historyczny rys światowej ochrony własności intelektualnej od XVI wieku - 

najważniejsze międzynarodowe akty prawne i instytucje. 

Współczesny światowy system ochrony własności intelektualnej. 

Omówienie: 

  Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych 

- podstawowa terminologia, w tym analiza definicji ustawowych 

- relacja między prawem własności intelektualnej o prawem autorskim 

- prawa autorskie 

- cywilnoprawna ochrona praw autorskich 

- karnoprawna ochrona praw autorskich 

- charakterystyka praw pokrewnych oraz ich ochrona  

- praca dyplomowa jako utwór. Zjawisko ghostwritingu 

 „Prawa Własności Przemysłowej” 

- przedmiot ochrony własności przemysłowej 

- dodatkowe prawo ochronne 

- umowy licencyjne 

- prawa ochronne na znaki towarowe 

- cywilnoprawna ochrona własności przemysłowej 

- karnoprawna ochrona własności przemysłowej 

 „Prawa Prasowego” (zwłaszcza zagadnienia tzw. tajemnicy dziennikarskiej)  

 czynów nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej; 

Problemy ochrony własności intelektualnej w Internecie; 

Omówienie przypadków spraw które toczyły się przed sądami w Polsce oraz  

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, analiza przypadków, dyskusja problemowa 
 

Literatura 

podstawowa: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 

2021 r., poz. 1062 z późniejszymi zmianami) 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
30 

Przygotowanie do zaliczenia 10 

Przygotowanie do zajęć 5 

Przygotowanie do prac kontrolnych, w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia 

5 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

(pisemne/ustne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

U1    x  

U2    x  

K1    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 324) 

Markiewicz R.  Bartla J., prawo autorskie, Wolters Kluwer, warszawa 2016 

Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018. 

Czub K., Prawo własności przemysłowej. Zarys wykładu, Warszawa 2016 

Intellectual Property Protection in the European Community 

Brueckmann W - Intellectual Property Rights in Science, 2019 

Michniewicz G. Ochrona własności intelektualnej. Wyd. C. H. Beck. 2019 

Iwaszko C.  Ochrona informacji niejawnych w praktyce , Wrocław 2012 

Literatura 

uzupełniająca: 

System Prawa Prywatnego. Tom 14c. Prawo własności przemysłowej, red. R. 

Skubisz, Warszawa 2017  

Barta J. (red.), Prawo autorskie. System prawa prywatnego. T. 13, Warszawa 2017 

Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej,  

Warszawa 2008 

Poźniak-Niedzielska  M. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, 

Bydgoszcz 2007 

Kurzępa B., Kurzępa E., Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki. 

TNOiK ,Toruń 2010 

Merski J. Ochrona własności intelektualnej Podstawowe akty prawne. Warszawa 

2008 

Sieńczyło-Chlabicz J. Prawo własności intelektualnej, Lexis Nexis, Warszawa 2009 

Załucki M. Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Difin, Warszawa 2009 

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429044502-14/intellectual-property-protection-european-community-wolf-brueckmann


KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: BHP I ERGONOMIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT  PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Krzysztof Kucharski dr Krzysztof Kucharski MODUŁ  OGÓLNY 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

20 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 1 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10     1      

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi BHP w 

przedszkolu i szkole; 

Przygotowanie do właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

podopiecznych oraz praktycznego zastosowania zasad bezpiecznej pracy;   

Uwrażliwienie na konieczność dbania o warunki bezpiecznej i higienicznej pracy oraz 

odpowiedzialnego przygotowania się do pracy 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie do 

efektów właściwych 
dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

1 Posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w placówkach oświatowych, 

zna zasady i przepisy BHP i ergonomii, metody usuwania zagrożeń 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

1 Ocenia przydatność podejmowanych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

K_U15 

2 Organizuje miejsce pracy z zachowaniem zasad BHP i ergonomii. K_U16 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

1 
Jest zdolny do odpowiedzialnego przygotowania się do pracy K_K08 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

BRAK 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu 

Podstawowe regulacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.  

Czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne w warunkach procesu dydaktyczno-

wychowawczego, zajęć wychowawczych, turystyki i wypoczynku.  

Analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi  

i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.  

Metody likwidacji zagrożeń.  

Wymagania BHP i ergonomii dotyczące budynków i pomieszczeń szkolnych oraz bazy 

turystyczno-wypoczynkowej. 

Analiza okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy i podczas 

zajęć szkolnych. Działalność profilaktyczna  

Ergonomia jako nauka, relacje ergonomiczne, informacyjne, substancjonalne, 

przestrzenne. 

Projektowanie ergonomiczne. Opis listy kontrolnej 

Metody 

dydaktyczne: 

podawczo-praktyczna, wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja konwersatoryjna 

Literatura 

podstawowa: 

Winczewska B., Celcuh M., Zaleśny L., Bhp w palcówkach oświatowych, Warszawa 2019 

Rączkowski B., BHP w praktyce, Gdańsk 2018. 

Gałuszka M., Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bhp, Tarbonus, 2011 

Gałuszka M., BHP w przepisach prawnych. Ogólne przepisy bezpieczeństwa  

i higieny pracy po wejściu do UE, Tarnobrzeg 2006 

Rączkowski B. B H P w praktyce, Gdańsk. 2010 

Urbaniak M.  Zarządzanie jakością środowiskiem oraz bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 

2007  

Lis T. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakł., Wydaw. P. Ś., Gliwice 2005 

Evaluation of occupational health and safety practices and management in selected junior 

schools of Gaborone, Botswana, VT Molaodi - 2019 

Kruszko K. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym,  Wydaw. UMCS, 

Lublin 2011  

Kodeks Pracy: Dział dziesiąty, Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Rączkowski B., Szkolenie wstępne BHP, Instruktaż ogólny, ODKK 2008 

Literatura 

uzupełniająca: 

Netczuk Robert, Prawne problemy dzieci  i młodzieży, Wrocław 2008 

Gruszka Jerzy, Wycieczki-Biwaki-Obozy-Kolonie, Jelenia Góra 2002 

Poradnik BHP dyrektora szkoły, MEN, Warszawa 1998 

Ciborski P, Bezpieczeństwo i higiena w szkole, ODiDK, Gdańsk 2003 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny w szkole i placówkach publicznych. 

Ustawa o chorobach zakaźnych art. 6 i 7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 02.02.2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno - epidemiologicznych.  

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy  

Ustawa o Służbie Medycyny Pracy 

http://repository.nwu.ac.za/handle/10394/37059
http://repository.nwu.ac.za/handle/10394/37059
https://scholar.google.com/citations?user=eX5Zm6QAAAAJ&hl=pl&oi=sra


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
20 

Przygotowanie do zajęć,  5 

Godziny razem: 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

(pisemne/ustne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

U1  x  x  

U2    x  

K1    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 



Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTECZNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

 dr Katarzyna Cynowska   
 dr Katarzyna Cynowska   

mgr Nowakowska Joanna 
kształcenia ogólnego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

20 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 1 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10     1      

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi informacji 

naukowej i bibliotecznej, poznanie rodzajów źródeł informacji oraz placówek 

prowadzących działalność informacyjną. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 
efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 definiuje informację naukową jako dziedzinę wiedzy obejmującą zagadnienia 

teoretyczne i praktyczne związane z gromadzeniem, dokumentowaniem, 

przetwarzaniem i wyszukiwaniem informacji 

K_W13 

02 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym struktury i funkcje systemu edukacji  

i innych instytucji współpracujących 

K_W02 



w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 umie korzystać z baz danych bibliotek różnego typu, pozyskiwać i przetwarzać 

informacje, dokumentować dane bibliograficzne 

K_U02 

02 potrafi wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w celu 

pozyskiwanie informacji 

K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Profesjonalnie posługuje się wiedzą zdobytą z różnych źródeł w praktycznej 

działalności pedagogicznej  

K_K02 

02 rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego, dokonuje oceny 

własnych kompetencji poprzez śledzenie źródeł informacji oraz placówek 

prowadzących działalność informacyjną. 

K_K01 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, praktyczna 

znajomość technologii IT 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Informacja naukowa jako dziedzina wiedzy obejmująca zagadnienia teoretyczne 

i praktyczne związane z gromadzeniem, dokumentowaniem, przetwarzaniem 

i wyszukiwaniem informacji, jej rozpowszechnianiem i udostępnianiem według 

określonych celów i potrzeb użytkowników. 

Metody i techniki wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. 

Selekcja i ocena źródeł informacji. 

Rodzaje źródeł informacji. Rodzaje dokumentów (piśmiennicze, niepiśmiennicze, 

multimedialne), podział dokumentów ze względu na pochodzenie. Typy wydawnictw 

współczesnych (zwarte i ciągłe). Podział wydawnictw ze względu na treści (literatura 

piękna, wydawnictwa niebeletrystyczne). Charakterystyka podstawowych źródeł 

informacji: książka, czasopismo, literatura firmowa, słowniki, encyklopedie, multimedia, 

Internet.  

Placówki prowadzące działalność informacyjną  

Internet jako narzędzie pracy w wyszukiwaniu źródeł informacji. Tworzenie szkolnego 

dydaktycznego centrum informacji. 

Zapoznanie z rodzajami gromadzonych w bibliotece zbiorów, zasadami doboru 

materiałów bibliotecznych. 

Podstawy bibliografii, historia bibliografii (wprowadzenie pojęć bibliografia, opis 

bibliograficzny)  

Zaznajomienie z metodyką bibliograficzną, sporządzanie opisów bibliograficznych, 

tworzenie zestawień bibliograficznych. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej oraz 

przypisów. Sposób dokumentowania danych bibliograficznych. 

Metody 

dydaktyczne: 

słowna, poszukująca, oglądowa, zajęć praktycznych 

 

Literatura 

podstawowa: 

Hollender H., Bibliotekarstwo i informacja naukowa–pomiędzy unicestwieniem a 

profesjonalizacją,  Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej, 2020 

Krawczyk A., Potencjał wykorzystania informacji dotyczących elektronicznej oferty bibliotek 

naukowych w statystyce bibliotecznej,  Biblioteka i Edukacja, 2018  

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo w szkole, Teoria i praktyka, Warszawa 2006  

Batorowska H., Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Kraków 2005 

Pietruch-Reizes D., Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym, Katowice, Wyd. Uś. 

2005 

https://scholar.google.com/citations?user=aqYcRA4AAAAJ&hl=pl&oi=sra
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2354-0435-year-2020-issue-1_13_-article-7a2823de-3f70-3e71-9880-619194f530d1
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2354-0435-year-2020-issue-1_13_-article-7a2823de-3f70-3e71-9880-619194f530d1
http://bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/2299565X.13.3
http://bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/2299565X.13.3


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
20 

Przygotowanie przykładowych zestawień bibliograficznych i bibliografii 

załącznikowej 
5 

Godziny razem: 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody weryfikacji 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1  X  x  

W2  X  x  

U1  X  X  

U2  x  x  

K1  X  X  

K2  X  X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Batorowska H., Czubała B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii 

informacyjnej, Kraków 2002 



Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

 

Nazwa przedmiotu: FILOZOFIA OGÓLNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Jarosław Jurkiewicz 
dr Jarosław Jurkiewicz /                        

dr Jarosław Jurkiewicz 
Kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z wybranymi filozoficznymi koncepcjami ontologicznymi, 

epistemologicznymi i antropologicznymi będącymi teoretycznymi podstawami 



refleksji i działalności pedagogicznej, z najważniejszymi koncepcjami etycznymi ze 

szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla refleksji pedagogicznej. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 
Omawia uwarunkowania i inspiracje filozoficzne będące podłożem edukacji 

K_W01 

02 Wskazuje wybrane filozoficzne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne 

podstawy działalności pedagogicznej 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Posługuje się podstawowymi ujęciami z zakresu filozofii w celu analizowania 

motywów i form działalności edukacyjnej. 

K_U03 

02 Prezentuje wątpliwości i sugestie dotyczące edukacji, popierając je argumentacją 

w kontekście wybranych perspektyw filozoficzno - teoretycznych 

K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student posiada zdolność stosowania wiedzy z dziedziny filozofii w jej 

praktycznym zastosowaniu. 

K_K01 

K_K03 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający : j. polski, 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: Student zna główne epoki literackie, oraz podstawowe 

informacje dotyczące prądów myślowych historii Europy 

Wymagania wstępne w zakresie umiejętności: Student potrafi czytać i interpretować tekst.  

Wymagania wstępne w zakresie kompetencji: Student uzasadnia konieczność samodzielnego, 

krytycznego myślenia. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Filozofia jako refleksja i wiedza o świecie. Struktura filozofii. Metoda filozofii. Cele filozofii. 

Gatunki wiedzy ludzkiej. Filozofia a nauka.  

Powiązania edukacji z filozofią, uwarunkowania, inspiracje 

Spory o naturę rzeczywistości (pytanie o arche, spór o substancje: monizm, dualizm, pluralizm, 

spór o istnienie świata: realizm – idealizm). Wielkie systemy ontologiczno-metafizyczne (Platona, 

Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza, Kartezjusza, Kanta, Hegla).  

Spór o źródła poznania: racjonalizm genetyczny (natywizm), empiryzm genetyczny, racjonalizm-

irracjonalizm. Spór o metodę poznania (aprioryzm, aposterioryzm). Spór o przedmiot (granice) 

poznania (realizm, sceptycyzm, agnostycyzm).  

Wybrane koncepcje prawdy: klasyczna (arystotelesowska) koncepcja prawdy, nieklasyczne teorie 

prawdy. Problem absolutności i względności prawdy. 

Wybrane problemy filozofii przyrody (problem materii, czasu, przestrzeni, spór o prawidłowości: 

determinizm, indeterminizm, finalizm) 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład konwersatoryjny, prelekcja, praca z książką, dyskusja seminaryjna, praca  

z dokumentem źródłowym 

Literatura 

podstawowa: 

Platon Uczta, Kęty 2008, 

Platon Obrona Sokratesa, Kraków 2007. 

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, 2005. 

Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne, przeł. J. Merecki, P. Mikulska, KUL, Lublin 

2000 

Philosophy of education, N Noddings – 2018 

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429494864/philosophy-education-nel-noddings


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do egzaminu,  15 

Przygotowanie do zajęć,  10 

Przygotowanie do prac kontrolnych, w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia 

10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne * 

 

W1 X X  X X 

W2 X  X   X  X  

U1    X X 

U2    X X 

K1    X X 

*proszę podać jakie: udział w debacie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Filozofia i tzw. reforma nauki, J Woleński - Ruch Filozoficzny, 2020 

Sawczuk W. Po co etyka pedagogom, Wydaw. A. Marszałek, Warszawa 2007 

Tatarkiewicz W. Historia filozofii. T.1, 2, 3. PWN, Warszawa 2004 

Andersen S, Wprowadzenie do etyki, Dialog, Kraków 2003 

Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2006 

Kuziak M. Słownik myśli filozoficznej, Park Edukacja, Bielsko – Biała 2006 

Literatura 

uzupełniająca: 

Jostein Gaarder Świat Zofii, Warszawa 2010 

Will Buckingham The Philosophy Book: Big Ideas Simply Explained, 2011 DK Publishing, 

Brzezińska A. Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej. Wydaw. SMS, 

Warszawa 2007 

Andrzejewski B. Słownik filozofów polskich, Wydaw. UAM, Poznań 2007 

Sikora A., Spotkania z filozofią, Scholar,  Warszawa 2009 

https://apcz.umk.pl/RF/article/download/RF.2020.017/25562


Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WYBRANE ZAGADNIENIA Z FILOZOFII SPOŁECZNEJ, ESTETYKI I 

ETYKI ZAWODOWEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Jarosław Jurkiewicz dr Jarosław Jurkiewicz kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

30 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności czytania i analizowania tekstów 

filozoficznych oraz wyciąganie z nich praktycznych wniosków. Ważne jest nabycie umiejętności 

swobodnej wypowiedzi swoich myśli, poglądów oraz umiejętne odniesienie się i twórcza 

krytyka wypowiedzi innych. Przedmiot ma rozwinąć tzw. świadomość etyczną oraz uwrażliwić 

studentów na wartości w oparciu o wiedzę o podstawowych koncepcjach filozoficznych, 

etycznych i estetycznych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  
Odniesienie do 

efektów właściwych 
dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

1 Definiuje pojęcia etyki, moralności i prawdy. Objaśnia pojęcia wartości, 

wolności, piękna; wymienić najważniejsze teorie etyczne i estetyczne. 

K_W03 

K_W04 

2 Zna i rozumie podstawowe dylematy moralne i  etyczne pedagoga. K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

1 Formułuje sądy etyczne oraz estetyczne. K_U12 

2 Tworzy własne sądy odnośnie rzeczywistości. Twórczo rozwija poglądy 

filozofów. 

K_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

1 Jest świadomy wagi problemów etycznych, z którymi człowiek styka się  

w życiu codziennym;  jest otwarty na poglądy innych oraz chętny do dyskusji nad 

rzeczami interesującymi oraz niejednoznacznymi. 

K_K01 

 

2 
Jest wrażliwy na wartości etyczne i estetyczne. 

K_K03 

K_K04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowe wiadomości z dziedziny filozofii, umiejętność analizowanie 

i interpretowania tekstów filozoficznych na poziomie podstawowym 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Etyka i estetyka na tle teorii wartości. 

Etyka a moralność. Podstawowe pojęcia etyki.  

Przedmiot estetyki i jej podstawowe pojęcia. 

Problemy wolności woli, istoty sumienia, norm moralnych. 

Zagadnienia moralne związane z równością i sprawiedliwością. 

Przedmiot i zadania filozofii społecznej. Filozofia społeczna a filozofia polityki. 

Prawo naturalne św. Tomasza z Akwinu. 

Doba nowożytna i współczesna. Prawo moralne Kanta.  

Utylitaryzm Bentnama i Milla. Problem czynów i zasad.  

Rola sumienia i intuicji. 

Immoralizm Nietzschego i Sartre’a.  

Osoba i wspólnota. Prawa człowieka w perspektywie historycznej  

i współczesnej 

Pojmowanie sztuki i jego historyczna zmienność. Spór o obiektywność piękna. 

Etyka zawodowa nauczyciela 

Transponowanie omawianych problemów do życia codziennego. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład klasyczny, problemowy dyskusja problemowa, analiza tekstów  

Literatura 

podstawowa: 

Spaemann R. Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000, 

Etyka zawodu nauczyciela, red. M. Bajan, J. Żurek, Lublin 2019. 

Powszechna deklaracja praw człowieka  

https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pd

f 

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, 2005. 

Philosophy of education, N Noddings - 2018 

Sawczuk W. Po co etyka pedagogom, Wydaw. A. Marszałek, Warszawa 2007 

Tatarkiewicz W. Historia filozofii. T.1, 2, 3. PWN, Warszawa 2004 

Andersen S, Wprowadzenie do etyki, Dialog, Kraków 2003 

Encyklopedia filozofii wychowania, red. S. Jedynak, J. Kojkoł, Oficyna Wydawnicza Branta, 

Bydgoszcz 2009 

Tugendhat E., Wykłady o etyce, Oficyna Naukowa 2004 

Kuziak M. Słownik myśli filozoficznej, Park Edukacja, Bielsko - Biała 2006 

Literatura 

uzupełniająca: 

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii, przeł. A. Wołkowicz, Wrocław 1995 

MacIntyre A., Krótka historia etyki., Warszawa 2012.  

Andrzejewski B. Słownik filozofów polskich, Wydaw. UAM, Poznań 2007 

Filozofia. Podstawowe pytania, (red.) Martens E., Schadelbach H., PWN, Warszawa 1995 

Sikora A., Spotkania z filozofią, Scholar,  Warszawa 2009 

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429494864/philosophy-education-nel-noddings


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
30 

Przygotowanie do zaliczenia,  15 

Przygotowanie do zajęć,  15 

Przygotowanie do prac kontrolnych, w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia 

15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X  X  

W2 X X  X  

U1    X  

U2    X  

K1    X  

K2    X  

*proszę podać jakie:  

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Marek Graczyk   
dr Marek Graczyk   

mgr Karolina Kuchta 
kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Poznanie psychologicznych mechanizmów determinujących funkcjonowanie 

człowieka. Rozwijanie umiejętności analizy zachowania człowieka z wykorzystaniem 

pojęć stosowanych w ramach współczesnej psychologii. 

 



Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 zna wybrane koncepcje psychologiczne człowieka stanowiące teoretyczne podstawy 

działalności pedagogicznej 

K_W04 

02 ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji, wychowania i kształcenia, jego  

psychologicznych podstaw 

K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk psychospołecznych; analizować ich 

powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej 

K_U01 

02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii  oraz 

powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych  

i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, także podczas działalności 

praktycznej   

K_K01 

02 jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, 

inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego 

K_K06 

 

Wymagania 

wstępne: 
Podstawy historii, literatury i biologii na poziomie szkoły średniej 

Treści 

kształcenia: 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu. 

Historia myśli psychologicznej. Najważniejsze kierunki i nurty w  psychologii: 

a) okres przednaukowy w psychologii, psychologia a filozofia; 

b) początki psychologii jako nauki  i najważniejsze kierunki rozwoju, 

c) koncepcje psychologiczne człowieka, 

d) psychologia a pedagogika. 

Biologiczne mechanizmy zachowania: 

a) psychologia fizjologiczna (komórka nerwowa, organizacja układu nerwowego)  

b) biologiczne podstawy motywacji i aktywacji, 

c) biologiczne podstawy pamięci i uczenia się. 

Metodologia badań naukowych i diagnostycznych: 

a) cechy charakterystyczne poznania naukowego, 

b) podstawowe modele badawcze (eksperymentalny i korelacyjny), 

c) podstawowe metody badawcze (obserwacja, wywiad, rozmowa psychologiczna, 

    testy inteligencji, zdolności i projekcyjne, kwestionariusze osobowości).    

Procesy poznawcze człowieka: 

a) odbiór spostrzeżeń; wrażenia zmysłowe, organizacja spostrzegania, 

b) rola i funkcje uwagi, 

c) pamięć jako podstawowy proces przechowywania doświadczenia, 

d) myślenie jako wyższa czynność psychiczna. 

Inteligencja: 

a) modele hierarchiczne i modele czynników równorzędnych, 

b) problemy pomiaru. 

Teorie emocji: 

a) klasyczne teorie emocji, 

b) teorie aktywacyjne, 

c) prawa emocji 

Teorie motywacji 



a) motywacja w rozumieniu różnych teorii, 

b) inteligencja emocjonalna, 

c) motywacja do nauki. 

Osobowość - wybrane teorie:  

a) osobowość jako zbiór cech 

b) struktura osobowości w rozumieniu psychoanalizy, 

c) poznawcza teoria osobowości. 

Uwarunkowania temperamentalne funkcjonowania człowieka:  

a) pojęcie temperamentu,      

b) regulacyjna teoria temperamentu. 

Zagadnienia etyczne w praktyce psychologicznej.  

Metody 

dydaktyczne: 

metody podające i eksponujące, metody problemowe, dyskusja dydaktyczna, metody 

aktywizujące (studium przypadku), wykłady interaktywne oraz multimedialne. 
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Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do egzaminu,  10 

Przygotowanie do zajęć,  10 

Przygotowanie do prac kontrolnych, w tym zapoznanie się z 

literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi 

przez prowadzącego zajęcia 

15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/

ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Frekwenc

ja na 

zajęciach 

W1 X X  X X 

W2 X X  X X 

U1    X X 

U2    X X 

K1    X X 

K2    X X 

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 
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Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy o przedmiocie badań psychologii rozwojowej, kluczowych 

pojęciach i teoriach rozwoju psychicznego,  ukształtowanie podstawowych schematów 

myślenia o zjawisku rozwoju psychicznego; poznanie sposobów diagnozowania funkcji 

psychicznych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 
efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji, wychowania i kształcenia oraz 

jego psychologicznych podstaw  

K_W03 

02 ma zaawansowaną  wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno 

w aspekcie psychologicznym  

K_W05 

                                    w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych,  

a także motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_U02 

02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania  

i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych  

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej  

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 posługuje się zdobyta wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 

psycho-społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej, akceptuje zmiany  

i uczestniczy w realizacji innowacji  

K_K02 

02 jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, 

inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego  

K_K06 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa z zakresu psychologii ogólnej 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i wymaganiami dotyczącymi jego zaliczenia. 

Natura zmian rozwojowych (ilość-jakość, ciągłość-skokowość, 

ukierunkowanie-brak ukierunkowania, parcjalność-globalność, specyficzność dziedziny rozwoju 

itp.). 

Mechanizmy powstawania zmian rozwojowych (dziedziczenie-środowisko a dojrzewanie-

nabywanie doświadczeń; geny a środowisko w ciągu życia). Uniwersalność i normatywność  

a wyjątkowość i indywidualność zmian w psychicznym rozwoju człowieka. 

Rozwój jako proces zmian wielowymiarowych i wielokierunkowych, dokonujących się w ciągu 

całego życia w zależności od indywidualnych i środowiskowych zasobów, którymi jednostka 

dysponuje w swych aktywnych 

interakcjach z otoczeniem. 

Wybrane teorie rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka. 

Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie 

rozwoju procesów percepcyjnych i umysłowych.  

Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie 

rozwoju emocjonalno-motywacyjnego.  



 

 

 

Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie 

rozwoju społeczno-moralnego (przywiązanie, empatia, role społeczne).  

Wybrane teorie rozwoju osobowości: w teorii psychodynamicznej, teorii uczenia się, teorii 

poznawczej oraz koncepcji humanistycznej. 

Wybrane zagadnienia związane z nietypowym przebiegiem rozwoju psychicznego. 

Deregulacja cyklu życia społecznego i rozwoju psychicznego jednostki: podejście społeczne do 

badań nad rozwojem człowieka; rola rodziny i grupy rówieśniczej (w różnym wieku życia)  

w kształtowaniu się zmian w różnych obszarach funkcjonowania i rozwoju jednostki, głównie 

społeczno-emocjonalnym i psychoseksualnym. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład konwencjonalny i problemowy, praca z książką, klasyczna metoda problemowa, 

dyskusja 
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Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 
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K2  X  X X 

*Proszę podać jakie 
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Miluska J. Prawda i wartości w psychologii. Psychologia Rozwojowa, 2021. 

Gerhardt S. Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój małego dziecka. 

Wydaw. UJ, Kraków, 2010. 

Sanchez-Hernandez, M.D., Herrera, M.C., Exposito, F. Does the Number of Likes 

Affect Adolescents’ Emotions? The Moderating Role of Social Comparison and 

Feedback-Seeking on Instagram. The Journal of Psychology, 156, 200-223, 2022. 

https://doi.org/10.1080/00223980.2021.2024120  

Wygotski M. Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. PWN, Warszawa 2006. 

  Zavattaro S.M., Entress R., Tyler J. & Sadiq A-A. When Deaths Are 

Dehumanized: Deathcare During COVID-19 as a Public Value Failure. 

Administration & Society, 53(9), 1443- 1462, 2021. 
https://doi.org/10.1177/00953997211023185 

https://doi.org/10.1080/00223980.2021.2024120
https://doi.org/10.1177/00953997211023185


KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Iwona Gryniuk-Toruń 
dr Iwona Gryniuk-Toruń  

mgr Karolina Kuchta 
kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy psychologicznej w rozumieniu  

funkcjonowania szkoły, rodziny, środowiska. 

  

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Dysponuje wiedzą na temat relacji wychowawczej, w tym emocji i postaw wychowawcy  

i wychowanka w środowisku opiekuńczo-wychowawczym, zna i rozumie różne 

oddziaływania sytuacyjne na wychowanka 

K_W09 

02 Zna pojęcia z zakresu psychologii wychowawczej i społecznej, rodzaje więzi społecznych 

i ich prawidłowości 

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Dokonuje rzetelnej i trafnej analizy funkcjonowania  dziecka w rodzinie, ucznia w klasie K_U01 

02 Komunikuje się z użyciem języka specjalistycznego z odbiorcami z różnych środowisk 

społecznych 

K_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Docenia znaczenie czynników  psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych 

więzi w środowiskach społecznych. 

K_K01 

02 Bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich skutki K_K08 

 



 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

podstawy psychologii  ogólnej i rozwojowej,  umiejętność logicznego myślenia, podstawowe 

kompetencje społeczne 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia. 

Miejsce psychologii wychowawczej i psychologii społecznej wśród nauk o człowieku. 

Podstawowe problemy współczesnej psychologii społecznej i wychowawczej. 

Wychowanie jako proces regulacji stosunków jednostki z otoczeniem. 

Postawy wychowawcze rodziców i ich wpływ na proces uspołecznienia dziecka. 

Uwarunkowania szkolnego uczenia się i wpływ nauczyciela. 

Trudności wychowawcze, problemy wychowawcze i zaburzenia zachowania – podstawowe 

pojęcia, reakcje nauczycieli i ich uwarunkowania. 

Adaptacja uczniów do warunków szkoły – rodzaje trudności adaptacyjnych, rodzaje 

przystosowania się, szkoła  jako generator trudnych sytuacji dla ucznia, potencjał adaptacyjny 

ucznia, psychologiczne mechanizmy adaptacyjne, stres szkolny, rola nauczyciela w adaptacji do 

warunków szkoły. 

Psychologiczne konsekwencje ocen osiągnięć uczniów; percepcja i ocena własnych oraz ocen 

osiąganych przez rówieśników, źródła błędów w ocenianiu, główne zasady zwiększania 

trafności ocen. Konflikty w środowisku szkolnym; źródła konfliktów, dynamika konfliktu, 

sposoby kierowania konfliktem w środowisku szkolnym. 

Współpraca z rodzicami jako ważny element funkcjonowania szkoły. 

Uczeń niepełnosprawny w szkole - rodzaje integracji szkolnej, działalność psychologiczna w 

doskonaleniu integracji edukacyjnej a stereotypy społeczne  

Klasa jako grupa; funkcjonowanie klasy szkolnej, procesy grupowe w klasie, strategie 

kierowania klasą. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład problemowy, praca w grupach, prezentacja multimedialna, praca z tekstem 

 

Literatura 

podstawowa: 

Aronson E., Aronson J.: Człowiek istota społeczna. Wydanie nowe, Warszawa, Wyd. PWN, 

2020 

Brzezińska A.: Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

2007 

Brzezińska A.: Psychologia wychowania w: Strelau J., red Psychologia. podręcznik 

akademicki t. III Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne  Gdańsk 2000 

Falkowski A., Zaleskiewicz T.: Psychologia poznawcza w praktyce, Warszawa, Wyd. PWN,  

2020  

Kowalik S.(red): Psychologia ucznia i nauczyciela, Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 

2011 

Liberska H., Trempała J.: Psychologia wychowania. Wybrane problemy, Warszawa, Wyd. 

PWN, 2020 

Muldoon O.T., Haslam S.A., Haslam C.: The social psychology of responses to trauma: Social 

identity pathways associated with divergent traumatic responses, European Review of Social 

Psychology, 2019 

Mielczarek M.: Kompetencje interpersonalne młodzieży niedostosowanej społecznie. 

Perspektywa społeczno-zawodowa, Szkoła-Zawód-Praca, 2019 

Schaffer R.: Rozwój społeczny Dzieciństwo i młodość, Wydaw. UJ,  Kraków 2007 

Strelau J.: Psychologia Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2006 

Trempała J.:  O przedmiocie badań psychologii wychowania, Psychologia Wychowawcza, 

2019  

Zimbardo P. Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008 

Literatura 

uzupełniająca: 

Goddard-Blythe S., Blythe P., Beuret L.B, Scaramella-Nowinski V., Jak osiągać sukcesy w 

nauce. Uwaga, równowaga, koordynacja. Warszawa,  Wyd.PWN, 2020 

https://scholar.google.com/citations?user=iiz1Z6wAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=WkPoa5IAAAAJ&hl=pl&oi=sra


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zaliczenia,  10 

Przygotowanie do zajęć,  10 

Przygotowanie do prac kontrolnych, w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia 

15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Frekwencja 

na 

zajęciach 

W1 x x  x x 

W2 x x  x x 

U1   x x x 

U2   x x x 

K1    x x 

K2    x x 

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Grindrich P. Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodych Wydaw. UMCS,  

Lublin 2011 

Gryniuk-Toruń I. Opór w klasie, Psychologia w szkole, nr 4(8) zima .(2009):, 73-76  

Gryniuk-Toruń I.: Psychologiczna pomoc rodzinie z dzieckiem lub dorosłym z ASD, w: 

Patyk K., Panasiuk M.(red.) Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. Teoria i praktyka, GWP, 2017 

Katra G. Socjalizacja i wychowanie w na przestrzeni całego życia. W: K. Bargiel-

Matusiewicz, M. Ledzińska, (red.), Tom 1. „Psychologiczne mechanizmy regulacji z 

perspektywy zdrowia i choroby”. Warszawa: Wyd.UW, 2020  

Przybysz-Zaremba M., Stepaniuk J., Szczygieł A., Szkoła - nauczyciel - uczeń w przestrzeni 

edukacyjnej, Wydawnictwo Difin, 2020 

Tuszyńska-Bogucka W., Gryniuk-Toruń I.: Displaying resistance by a group, “Current 

Problems of Psychiatry”, 14(3), 129-134, 2013 



Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 



Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Joanna Telus 
dr Joanna Telus 

dr Andrzej  Kościołek 
kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi życie społeczne oraz 

procesami leżących u jego podstaw; jest przekazanie zasobu wiadomości na temat 

elementów składowych struktury społecznej, działania różnych instytucji społecznych 

oraz ruchliwości przestrzennej oraz społecznej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 

 

 

zna terminologię używaną w pedagogice, charakter, miejsce i znaczenie więzi społecznych 

w zakresie pedagogiki i współpracujących z nią dziedzin pokrewnych oraz rozumie 

rządzące nimi prawidłowości, także ich historyczne i kulturowe uwarunkowania; potrafi 

odróżnić i zdefiniować zjawiska problemowe i ich specyfikę na tle specyfiki zjawisk 

społecznych w ogóle. 

K_W01 

02 Opisuje struktury społeczne, wybrane instytucje społeczne, ich wzajemne relacje; wskazuje 

ich cechy oraz funkcje, mechanizmy nimi rządzące.  

K_W06 

03 

 

zna teorie i znaczenie  rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie tak 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym jako podmiotu konstytuującego 

struktury społeczne, ustalającego zasady funkcjonowania i działającego w tych strukturach; 

potrafi scharakteryzować procesy kulturowe i cywilizacyjne już wypełnione, jak  

i wypełniające się obecnie. 

K_W05 

                                      w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania  

z różnymi obszarami działalności społecznej. 
K_U01 

02 

 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin, takich jak socjologia, w celu opisywania, analizowania  

i interpretowania problemów społecznych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych  

i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. 

 

K_U02 

03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, 

korzystając z różnych źródeł  i nowoczesnych technologii (ICT) 

 

K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 jest odpowiedzialny za skutki i efekty swojej pracy, rozumie konieczność współpracy w 

działaniach zawodowych  

 

K_K06 

 

 

Wymagania wstępne:  Brak wymagań wstępnych 

Treści 

kształcenia: 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Geneza socjologii 

Człowiek -  istota społeczna 

Wiedza potoczna i jej charakterystyka a wiedza naukowa. 

Funkcje socjologii 



 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia/do zajęć 35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura społeczna i jej podstawowe elementy – ujęcie tradycyjne struktury społecznej. 

Ruchliwość społeczna i przestrzenna a różne typy społeczeństw 

Instytucje społeczne i proces instytucjonalizacji 

Zbiorowości społeczne. Grupa społeczna jako przykład zorganizowanej  

i strukturalizowanej zbiorowości społecznej. 

Więź społeczna. Rodzaje i typy styczności. Wzajemne oddziaływania. Stosunki i zależności 

społeczne. 

Interakcja społeczna. Interakcja jako kategoria pojęciowa. 

Socjalizacja jako kategoria pojęciowa.  

Osobowość i tożsamość jako podstawowe elementy socjalizacji. 

Kontrola społeczna oraz jej mechanizmy. 

Społeczeństwo współczesne: zróżnicowanie społeczne i nierówności społeczne; cechy; 

problemy: bezrobocie, marginalizacja społeczna, ubóstwo 

Wybrane metody i techniki badań społecznych użyteczne w pracy pedagoga. 

Problematyka zainteresowań wybranych subdyscyplin: religia, rodzina, kultura. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, metody praktyczne – aktywizujące 

ćwiczenia praktyczne, inscenizacje 

Literatura 

podstawowa: 

Giddens A., Sutton P. W., Socjologia, PWN, Warszawa, 2012. 

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008. 

Karkowska M. Socjologia wychowania, Wydaw. WSH-E,  Łódź 2007 

The sociology of education: A systematic analysis JH Ballantine, J Stuber, JG Everitt, 2021 

Socjologia internetu, D Jemielniak - 2019  

Socjologia pracy w zarysie, M Budnik - 2019  

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003 

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2005 

Sztompka P. Socjologia , Znak, Kraków 2005 

Sztompka P., Socjologia, Analiza społeczeństwa, Kraków 2007 

Wachowiak A. Socjologia jako społeczna terapia, Oficyna Wydaw. UO, Zielona Góra 2008 

Czuba W. Przewodnik po socjologii, Wydaw. WSETiNS, Kielce 2010 

Podgórski R. Socjologia, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006 

Danilewicz W. Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej,  Wydaw. Żak, 

Warszawa 2009 

Literatura 

uzupełniająca: 

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001 

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005 

Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2002 

https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003023715/sociology-education-jeanne-ballantine-jenny-stuber-judson-everitt
https://scholar.google.pl/citations?user=qpWccgQAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=846264
https://scholar.google.pl/citations?user=rqW2VUsAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://ksiegarnia.difin.pl/ksiazki-naukowe/nauki-spoleczne/psychologia/socjologia-pracy-w-zarysie
https://scholar.google.pl/citations?user=m7w3DQEAAAAJ&hl=pl&oi=sra


SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 
Inne* 

W1 X   X  

W2 X   X  

W3 X X  X  

U1  X  X  

U2    X   

U3    X  

K1 X   X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA WYCHOWANIA I EDUKACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Joanna Telus 

dr Joanna Telus 

dr Andrzej Kościołek 

dr Andrzej Kościołek 

kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 2 1    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie studentom kompleksowej wiedzy na temat wybranych zagadnień 

związanych z edukacją i wychowaniem w aspekcie socjologicznym. Problematyka 

prezentowana na wykładach obejmuje zagadnienia selekcyjnej i socjalizacyjnej funkcji 

edukacji, socjologicznych aspektów funkcjonowania współczesnych systemów 

edukacyjnych. Prezentowane są ważniejsze teorie, a w ich ramach wybrane koncepcje, 

ukazujące relację pomiędzy edukacją a społeczeństwem, które mają na celu wyjaśnianie 

mechanizmów powstawania nierównych szans w oświacie oraz konsekwencji 

określonych mechanizmów selekcyjnych w szkolnictwie. 

 

 

 

 

 



Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01  Zna spory teoretyczne prowadzone we współczesnej socjologii na temat edukacji  

i związanych z nią nierówności społecznych. 

K_W02 

02 Omawia rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości. K_W06 

03 Definiuje struktury wybranych instytucji edukacyjnych i ich wzajemne relacje 

umożliwiające realizowanie potrzeb społecznych i komunikacyjnych. 

K_W09 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Formułuje samodzielne sądy na temat przyczyn i skutków istnienia nierówności 

społecznych powiązanych z funkcjonowaniem edukacji. Potrafi dokonywać obserwacji  

i interpretacji zjawisk społecznych w powiązaniu z obszarem działalności edukacyjnej 

K_U01 

K_U06 

02 Komunikuje się używając języka specjalistycznego z różnymi grupami odbiorców K_U07 

03 Kieruje się zasadami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega  

i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki działań pedagogicznych 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach  

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się 

z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie 

K_K06 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne:  

 

Student powinien mieć ukończony  kursie Socjologii ogólnej. Powinien być zaznajomiony z 

najważniejszymi teoriami socjologicznymi, w kontekście których jest analizowana edukacja, 

pojęciami takimi jak: struktura społeczna, czy socjalizacja. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Socjologia edukacji wychowania  jako dyscyplina teoretyczna, historyczne korzenie 

Pojęcie funkcji rodziny i jej struktura. Zastosowanie koncepcji funkcji rodziny w diagnozie 

rodziny. 

Rodzina jako instytucja społeczna – funkcje założone i rzeczywistej 

Ontogenetyczne fazy rozwoju rodziny i przemiany ról i interakcji w różnych fazach cyklu. 

Rodzina z problemem – rola struktury i funkcji rodziny w jej funkcjonowaniu. 

Rodzina jako kapitał społeczno-kulturowy. 

Pojęcie edukacji w socjologii oraz pojęć z nim związanych.  

Szkoła w systemie edukacji. 

Edukacja a procesy stratyfikacji społeczeństwa – perspektywy socjologiczne. 

Selekcje szkolne i ich społeczne uwarunkowania. 

Edukacja z perspektywy „ukrytego” programu. 

Przekształcenia w strukturze i funkcjach edukacji w Polsce i ich społeczne konsekwencje. 

Nierówności cyfrowe – nowy wymiar zróżnicowania społecznego wśród młodzieży. 

Człowiek jako jednostka twórcza. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykładu konwencjonalnego, filmy dokumentalne, dyskusja panelowa 
 

Literatura 

podstawowa: 

The sociology of education: A systematic analysis JH Ballantine, J Stuber, JG Everitt, 2021 

Karkowska M. Socjologia wychowania Wybrane elementy, Łódź 2011. 

Mikiewicz P., Socjologia edukacji, Warszawa  2017. 

Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit. 

Wrocław 2005. 

Szymański M., Socjologia edukacji, Kraków 2013 

Chrząstowski Sz. Ścieżki ku sobie i od siebie. Wydaw. UW. Warszawa 2007 

Cywińska M . Problemy współczesnego dziecka, Wyd. UAM. Poznań. 2011 

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003023715/sociology-education-jeanne-ballantine-jenny-stuber-judson-everitt
https://scholar.google.pl/citations?user=qpWccgQAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Magda-Karkowska,a,69634676
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/dr-hab.-prof.-DSW-Piotr-Mikiewicz,a,74664575


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z 

planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia/do zajęć 60 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 
Inne* 

W1 X   X  

W2 X   X  

W3 X   X  

U1 X X  X  

U2    X   

U3    X  

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Leszniewski T., Wasielewski K., „Socjologia wychowania w Polsce – pytania o wymiar 

tożsamościowy subdyscypliny”, Studia Socjologiczne 2013, 2 (209). 

Szkudlarek T., Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności, w: J. Klebaniuk (red.) 

Fenomen nierówności społecznych, Warszawa 2007. 



Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: AKSJOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Anna Hajdukiewicz 
dr Anna Hajdukiewicz /                    

dr Anna Hajdukiewicz 
kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu aksjologicznych podstaw 

edukacji 

Ukazanie złożoności i relacji między wartościami a edukacją 



Scharakteryzowanie podstawowych zagadnień związanych z rozwijaniem wartości 

uniwersalnych w wychowaniu 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY:  

01 Zna i rozumie pojęcie wartości w różnych dyscyplinach naukowych, wychowanie 

ku wartościom, edukację aksjologiczną, etykę pedagogiczną 

K_W02 

02 
Ma wiedzę na temat wartości istotnych z punktu widzenia więzi społecznych  

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy 

dotyczące aksjologicznych aspektów edukacji i wychowania, zabierać głos  

w debacie  

K_U06 

02 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej  

działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych 

działań pedagogicznych 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do refleksji 

nad własną praktyką 

K_K03 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej, teorii wychowania i 

filozofii 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Przedmiot badań aksjologii jako nauki o wartościach  

Poszukiwanie aksjologicznych podstaw edukacji.  

Nauczyciel jako personalny symbol wartości..  

Pedagogika wartości a pedagogika potrzeb, autorytet nauczyciela.  

Aksjologia pedagogiczna. Konstytutywne elementy procesu wychowania w 

perspektywie aksjologicznej  

Edukacja aksjologiczna. Integralny rozwój i wychowanie człowieka  

Wartości uniwersalne w edukacji szkolnej - wychowanie moralne.  

Środowiska wychowawcze w procesie przekazu wartości.  

Metodyka edukacji aksjologicznej.  

Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla wartości i zachowania wysokiego poziomu 

moralnego.  

Etyka w zawodzie nauczyciela - problemy i dylematy w praktyce pedagogicznej.  

Sumienie, postawy i przekonania religijne a edukacja aksjologiczna. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład konwencjonalny; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny, dyskusja 

problemowa, praca kontrolna, studium przypadku. 

Literatura 

podstawowa: 

Chałas K, Łobacz M. Przymioty osoby ludzkiej–edukacja aksjologiczna i wychowanie ku 

wartościom,. Wyd. KUL, Lublin. 2020 

 Chałas K., Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju 

wychowanka, Wyd. KUL, Lublin 2007  



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do zaliczenia, do zajęć, do pracy kontrolnej 35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X   X X 

W2 X   X X 

U1 X X   X X 

U2  X  X X 

K1    X X 

*Proszę podać jakie: umiejętność prowadzenia dyskusji i udział w debacie dotyczącej aksjologii  

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Łętocha M., Hajdus A., Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych 

i zagrożeń – cyberprzemoc, w: Niedostosowanie społeczne. Teorie i doświadczenia, red. H. 

Bejger, R. Kartaszyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: Chełmskie 

Towarzystwo Naukowe, Chełm. 2014 

Axiological approach in professional pedagogical education VZ Antoniuk, NI Alendar, OS 

Bartkiv, Linguistics and Culture, 2021 

The axiological contexts of resocialization education, K Pierzchała - Lubelski Rocznik 

Pedagogiczny, 2020 

Ogrodzka-Mazur E. Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym : 

Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Wyd. UŚ. Katowice. 2007 

Szołtysek A. Filozofia człowieka : Biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie. Impuls. 

Kraków. 2015 

Literatura 

uzupełniająca: 

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna: podręcznik dla wychowawców, Wyd. Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 1996; ISBN 8386246979 

Opiela L., Smagacz A., Wilk S. (red.), Służyć i wychowywać do miłości, KUL, 

Lublin 2009;  

http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1709
https://scholar.google.pl/citations?user=GFPjw7kAAAAJ&hl=pl&oi=sra
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_91-101


Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: EDUKACJA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 



Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Małgorzata Bajer 
dr Małgorzata Bajer /                     

dr Małgorzata Bajer 
kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 15 20     1 2    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie studentom elementarnej wiedzy o o zasadach i prawnych podstawach udzielania 

pierwszej pomocy: 

 poznanie podstawowych zasad udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia 

zdrowia i życia 

 wyposażenie studenta w wiedzę niezbędną do podejmowania działań ratunkowych w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 przygotowanie studenta do pracy samodzielnej i zespołowej w czynnościach ratunkowych 

w ramach pierwszej pomocy  

 Przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizowanie standardów, i procedur 

postępowania w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach pierwszej pomocy  

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY:  

01 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna ze 

szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej; 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 

elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na podejmowaniem działań  

w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 

K_U14 

02 Potrafi udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym dzieciom i dorosłym ; K_U16 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – 

zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, potrafi zorganizować i kierować 

działaniami ratunkowymi w grupie  

K_K06 

02 
Jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz uwrażliwiony na potrzebę udzielania pomocy,  

K_K08 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Posiada wiedzę z zakresu biologii ( anatomii i fizjologii człowieka) dotyczącą 

podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie ludzkim) 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami uczenia 

się studentów. 

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,  

w tym dotyczące zadań szkoły i nauczycieli. 

Podstawowe zabiego resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS – Basic Life Support) wg aktualnych 

wytycznych ERC (European Resuscitation Council). 

Podstawowe zabiego resuscytacyjne u dzieci (BLS  wg aktualnych wytycznych ERC. 

Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego -AED ( Automated External Defibrillator) 

u osób dorosłych i dzieci. 

Łańcuch przeżycia i Algorytm udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, 

resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady postępowania na miejscu zdarzenia: ocena sytuacji i bezpieczeństwa, ocena stanu 

świadomości i oddychania, wezwanie służb ratunkowych, współpraca  

z świadkami zdarzenia. 

Zasady postępowania z chorym nieprzytomnym: udrażnianie dróg oddechowych, pozycja 

bezpieczna, badanie urazowe. 

Pierwsza pomoc w zadławieniu dziecka i dorosłego i postępowanie w przypadku niedrożności 

dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym. 

Zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych urazach i obrażeniach ciała: krwawienia i 

krwotoki, złamania, oparzenia termiczne i słoneczne, odmrożenia  

i hipotermia, porażenie prądem, ciało obce w częściach ciała. 

Udzielanie pierwszej pomocy w wybranych sytuacjach nagłych: omdlenie, padaczka, cukrzyca, 

choroby układu krążenia i układu odedechowego (zawał, astma, udar), wstrząs, zatrucia, 

wypadki drogowe. 

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz techniki wybranych 

zabiegów ratowniczych: łańcuch przeżycia, kontrola funkcji życiowych, 

Postępowanie z chorym nieprzytomnym (urazy głowy, omdlenia, epilepsja, porażenie 

słoneczne/przegrzanie, wychłodzenie) 

Postępowanie z chorym z zaburzeniami oddychania (zadławienia, obrzęki górnych dróg 

oddechowych), 

 Postępowanie z chorym z zaburzeniami w pracy serca i układzie krążenia (astma, porażenie 

prądem, apopleksja) 

Reanimacja - zasady udzielania pierwszej pomocy, łańcuch przeżycia, 

Zabezpieczanie ran (krwotoki, złamania, zwichnięcia, ciała obce w ranie, oparzenia), 

Wstrząs, zatrucia, wypadki drogowe – zasady postępowania na miejscu zdarzenia, zasada złotej 

godziny. 

Reanimacja, resuscytacja w zakresie BLS dorosłego, niemowlęcia i dziecka - pokaz  

i ćwiczenia 

Resuscytacja z użyciem defibrylatora AED - pokaz, ćwiczenia 

Zabezpieczenie osoby nieprzytomnej - pozycja bezpieczna - pokaz, ćwiczenia 

Ciało obce w drogach oddechowych - rękoczyn Haimlicha i jego alternatywa u niemowląt, 

kobiet ciężarnych - pokaz, ćwiczenia 

Metody 

dydaktyczne: 

Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia z instruktażem, symulacja,  pogadanka, opowiadanie, 

opis, tablica, prezentacje multimedialne, filmy, rysunki, fotografie, Internet 

Literatura 

podstawowa: 

Aktualne Wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji 

(https://www.prc.krakow.pl/wytyczne2021/rozdz1.pdf) 

Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa. 2008. 

Goniewicz M. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa. 2011. 

Zagajewski T., Podręcznik pierwszej pomocy, Łódź.2014 

Nitecka-Walerych A. Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Wydaw. UG. 

Gdańsk. 2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

European Resuscitation Council Guidelines 2021 (and consecutive updated guidelines): 

https://www.erc.edu/assets/documents/RESUS-8995-Exec-Summary_copy.pdf 

Kopta A., Mierzejewski J., Kołodziej G.: Kwalifikowana pierwsza pomoc. PZWL Warszawa 

2016 

Jakubaszko J (red) Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci. MedPharm 2010 

Zagajewski T., Pierwsza pomoc – to łatwe, Łódź 2011. 



BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
35 

Przygotowanie do zaliczenia, do zajęć, do pracy kontrolnej 40 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu Zaliczenie Ćwiczenia praktyczne Aktywność na zajęciach 

W1 X X X 

U1  X X 

U2 X X X 

K1  X X 

K2  X X 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 



Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

 

Nazwa przedmiotu: WYBRANE PROBLEMY PRACY Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Małgorzata Bajer 
dr Małgorzata Bajer                               

dr Małgorzata Bajer 
Kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

35 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 15 20     1 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z zadaniami szkoły i prawnymi podstawami działania systemu 

opieki medycznej i edukacji uczniów z chorobami przewlekłymi. Wyposażenie studenta 

w wiedzę i umiejętności umożliwiające realizowanie standardów i procedur 

postępowania w odniesieniu do ucznia chorego przewlekle, w tym, w przypadku 

pogorszenia jego stanu zdrowia. Przygotowanie studenta do pracy samodzielnej  

i zespołowej w ramach udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowia lub życia. 

 

 

 



Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 zna i rozumie problemy i oczekiwania placówek oraz ma zaawansowaną wiedzę  

o dzieciach/ uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
K_W14 

02 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna ze 

szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej; 
K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać 

zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na 

podejmowaniem działań  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w tym  

w odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą 

K_U14 

02 
Potrafi udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym dzieciom i dorosłym ; 

K_U16 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, potrafi 

zorganizować i kierować działaniami ratunkowymi w grupie  

K_K06 

02 Jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz uwrażliwiony na potrzebę udzielania 

pomocy,  

K_K08 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Posiada wiedzę z zakresu biologii (anatomii i fizjologii człowieka) dotyczącą 

podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie ludzkim), 

zrealizował przedmiot: biomedyczne podstawy rozwoju człowieka lub pokrewny 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami uczenia 

się studentów. 

1. Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniem – opieka pielęgniarska i lekarska, profilaktyka, 

leczenie. 

2. Zadania szkoły i nauczycieli w odniesieniu do  sprawowania opieki nad dzieckiem  

z chorobą przewlekłą – współpraca z lekarzem, pielęgniarką i innymi przedstawicielami 

systemu ochrony zdrowia. 

3. Aspekty prawne i organizacyjne  udzielania pomocy, wykonywania czynności 

opiekuńczych, higienicznych, pielęgnacyjnych oraz podawania leków i wykonywania 

zabiegów medycznych w środowisku edukacyjnym oraz zapewnienia dziecku z chorobą 

przewlekłą bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, nauki i wychowania . 

4. Przyczyny,objawy, leczenie ( w tym specjalna dieta i zabiegi), wpływ na rozwój  

i możliwości uczenia się oraz pierwsza pomoc w przypadku zaostrzenia objawów  

w wybranych chorobach przewlekłych: 

- Cukrzyca 

- Padaczka 

- Astma 

- Alergie 

- Choroby oczu 

- Mukowiscydoza 

- Celiakia 

- Nadciśnienie 

- Hemofilia 



 

  

 

- Bóle głowy 

5. Urazy i wypadki w szkole – epidemiologia, rodzaje, postępowanie.  

6. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, w tym 

dotyczące zadań szkoły i nauczycieli. 

7. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych  i dzieci (BLS – Basic Life Support) 

wg aktualnych wytycznych ERC (European Resuscitation Council) z użyciem 

Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego -AED ( Automated External Defibrillator) u 

osób dorosłych i dzieci. 

8. Łańcuch przeżycia i Algorytm udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, 

resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

9. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia: ocena sytuacji i bezpieczeństwa, ocena stanu 

świadomości i oddychania, wezwanie służb ratunkowych, współpraca z świadkami 

zdarzenia. 

10. Zasady postępowania z chorym nieprzytomnym: udrażnianie dróg oddechowych, pozycja 

bezpieczna, badanie urazowe. 

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych urazach i obrażeniach ciała oraz 

sytuacjach zagrażających życiu: krwawienia i krwotoki, złamania, oparzenia termiczne i 

słoneczne, odmrożenia i hipotermia, porażenie prądem, ciało obce w częściach ciała, 

omdlenie, zadławienie (niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym), 

wstrząs, zatrucie, zawał, udar. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny i problemowy, metody praktyczne:, pokaz, ćwiczenia z instruktażem, 

symulacja,  pogadanka, opowiadanie, opis, tablica, prezentacje multimedialne, filmy, rysunki, 

fotografie,  Internet 

Literatura 

podstawowa: 

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, poz. 1078 oraz wybrane 

fragmenty ustawy Prawo Oświatowe. 

Nowicka A., Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej, 

Impuls, Kraków 2001. 

Woynarowska B, Kowalewska A., Izdebski Z, Komosińska K., Biomedyczne podstawy 

kształcenia i wychowania, PWN, Warszawa 2012 

W.Pilecka, Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka, Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2022 

Góralczyk E Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty 

funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla 

pedagogów i opiekunów., Centrum Metodyczne Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej. Warszawa. 2009 

McCarthy A., Williams J.K., Eidahl L., Children with chronic conditions: educators` views, 

„Journal of Pediatrics Health Care” 1996, nr 10. 

Woynarowska B., Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie, 

edukację, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

Niepokulczycka-Gac M. Uczeń z SPE - Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Wyd. MM. 

Kraków. 2018 

Rokicka-Milewska M. ABC chorób wieku dziecięcego.PWN. Warszawa. 2011 

Literatura 

uzupełniająca: 

Zawadzka B., Dorastająca młodzież wobec problemu własnego zdrowia, AWF, Kraków 2007 

Godawa G. Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka, Impuls, Kraków 2017 

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009 

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017 

Pilecka W., Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej dziecka – 

perspektywa ekologiczna [w:] Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, B. 

Cytowska, B. Winczura (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007. 



 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

35 

Przygotowanie do zaliczenia, do zajęć praktycznych, do pracy kontrolnej 40 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu Zaliczenie Ćwiczenia praktyczne Aktywność na zajęciach 

W1 X X X 

W2 X X X 

U1  X X 

U2 X X X 

K1  X X 

K2  X X 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

European Resuscitation Council Guidelines 2021 (and consecutive updated guidelines): 

https://www.erc.edu/assets/documents/RESUS-8995-Exec-Summary_copy.pdf 

Kopta A., Mierzejewski J., Kołodziej G.: Kwalifikowana pierwsza pomoc. PZWL Warszawa 

2016 

Jakubaszko J (red) Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci. MedPharm 2010 

Zagajewski T., Pierwsza pomoc – to łatwe, Łódź 2011. 



Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Małgorzata Bajer 
dr Małgorzata Bajer /                            

dr Małgorzata Bajer 
kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30     2 2     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z kategoriami pojęciowymi dotyczącymi przedmiotu oraz aspektami, 

etapami, sferami, czynnikami i charakterystyką rozwoju biologicznego człowieka (norma  

i deficyty). 



Prezentacja podstawowych potrzeb biologicznych człowieka w poszczególnych okresach życia 

i sposobu ich zaspokajania. 

Prezentacja wybranych układów i funkcji organizmu ważnych dla procesów uczenia się. 

Ukazanie związków między zdrowiem a edukacją oraz zapoznanie studentów z wybranymi 

problemami zdrowotnymi dzieci i młodzieży. 

Zapoznanie studentów z metodami oceny przebiegu ontogenezy i wyrobienie praktycznych 

umiejętności oceny procesów rozwojowych z uwzględnieniem tendencji przemian kulturowych 

i społecznych a także  zrozumienia ich wpływu na zmiany w zachowaniach, potrzebach i 

możliwościach uczenia się w cyklu życia. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Definiuje podstawowe kategorie i pojęcia związane z ontogenezą człowieka, 

charakteryzuje aspekty, etapy, sfery oraz czynniki wpływające na rozwój osobniczy 

człowieka. 

K_W05 

K_W04 

02 Wymienia i opisuje wybrane układy, potrzeby i problemy zdrowotne człowieka ważne dla 

procesów uczenia się. 

K_W05 

K_W04 

03 
Zna metody oceny procesów rozwojowych i sposoby interpretacji wyników.  

K_W05 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Ocenia postęp rozwoju dziecka/ucznia, wiąże powodzenia i niepowodzenia szkolne  

z czynnikami rozwoju oraz problemami zdrowotnymi i deficytami środowiskowymi, 

wskazuje działania zaradcze z uwzględnieniem współpracy z personelem medycznym  

i rodzicami. 

K_U13 

K_U03 

 

02 Rozpoznaje indywidualne potrzeby i możliwości dzieci/uczniów   w poszczególnych 

etapach ontogenezy, analizuje zaburzenia rozwojowe z punktu widzenia związków 

etiologii z symptomatologią. 

K_U13 

03 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk związanych z rozwojem  

z uwzględnieniem holistycznego podejścia do problemów dzieci/ uczniów/ wychowanków. 

K_U01 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – 

zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, na rzecz wspierania rozwoju  

w zdrowiu i w chorobie 

K_K06 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiadomości z biologii, dotyczące budowy i funkcji organizmu oraz zachowań 

prozdrowotnych  

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Rozwój jako przedmiot badań naukowych w kontekście uczenia się i nauczania w cyklu życia.  

Definicje i pojęcia związane z ontogenezą człowieka.  

Aspekty rozwoju (jakościowe, ilościowe).  

Czynniki rozwoju osobniczego człowieka.   

Rozwój struktury i funkcji w ontogenezie.  

Dymorfizm płciowy człowieka.  

Periodyzacja rozwoju. Charakterystyka rozwoju osobniczego człowieka                                                     

w okresie prenatalnym i postnatalnym.  

Wiek rozwojowy i metody jego oceny procesów rozwojowych (wybrane wskaźniki i pomiary 

antropometryczne).   

Hierarchia potrzeb i warunki ich zaspokajania. 

Tendencja przemian rozwojowych – składowe i przyczyny. 

Czynniki kształtujące zdrowie człowieka -   znaczenie profilaktyki zaburzeń funkcjonowania 

ludzkiego organizmu. 

Fizjopatologia rozwoju. 



 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z 

planem zajęć) 
50 

Przygotowanie do egzaminu, do zajęć, pracy kontrolnej 50 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prezentacja 

multimedialna 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X  X  

W2 X X  X  

W3 X  X   X   

U1 X  X   X   

Wybrane choroby przewlekłe, zespoły chorobowe i problem uzależnień w kontekście 

edukacyjno-wychowawczym.  

Metody 

dydaktyczne: 

metoda podająca, poglądowa: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, pokaz, 

pogadanka, metoda aktywizująca: dyskusja problemowa, pomiar, samodzielne 

opracowywanie i przedstawianie materiałów (prezentacja multimedialna), 

Literatura 

podstawowa: 

Wojnarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy 

kształcenia i wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 

Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, 

Uniwersytet Zielonogórski,  Zielona Góra. 2007 

Mięsowicz I. (red.),  Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od 

narodzin do dorosłości, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

Warszawa 2001 

Osiński W.: Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003 

Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii  

i promocji zdrowia, PWN, Warszawa 2005 

Jopkiewicz A. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,  Wydawnictwo AŚ, Kielce 2008 

Jaczewski A. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania,  Wydawnictwo Żak, 

Kraków 2008 

Świderska M. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydaw. WSH-E, Łódź 2008  

Newman Barbara M. (University of Rhode Island USA) ,Newman Philip R. (University of 

Rhode Island USA), Theories of Human Development, Taylor & Francis Ltd, 2015 

Godność człowieka a międzynarodowe standardy biomedyczne–zarys problematyki, L 

Brodowski - Acta Iuridica Resoviensia, 2019  

Koncepcje i obszary badań pedagogiki zdrowia, A Gaweł - Studia z Teorii Wychowania, 2021  

Changes in motor skills among early school aged girls under the influence of regularly practiced 

dance, E Polak, B Wojtuń-Sikora - Research in Dance Education, 2020 

Świderska M. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. AHE. Warszawa. 2011 

Jopkiewicz A. Suliga E. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania . Wyd. AŚ. Kielce. 2008 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bartel H. Embriologia. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2007 

Izdebski Z. (red.),  Zagrożenia okresu dorastania. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 

2008 

Wolański N. Ekologia człowieka. PWN, Warszawa 2008 

https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/756
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269927
https://scholar.google.pl/citations?user=1mYIvL4AAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14647893.2020.1867089
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14647893.2020.1867089
https://scholar.google.pl/citations?user=lj_UZAUAAAAJ&hl=pl&oi=sra


U2 X X  X  

U3 X  X   X   

K1  X  X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA  

Poziom kształcenia:  STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Tomasz Konopka dr Tomasz Konopka kształcenia podstawowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 20 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  20      2    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta  ze złożonością problemów wynikających z analizy 

procesu komunikacji interpersonalnej. Ułatwienie zrozumienia uwarunkowań skutecznej 

komunikacji między ludźmi i zachęcanie do ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia 

umiejętności w tej dziedzinie. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Student definiuje kluczowe dla komunikacji interpersonalnej i pedagogiki terminy 

i pojęcia. 

K_W01  

K_W08 

02 Zna w sposób zaawansowany narzędzia i techniki zwiększające skuteczność 

procesu komunikacji interpersonalnej i opisuje ich wpływ na procesy 

pedagogiczne. 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi: 

01 Interpretuje i wyciąga wnioski z omawianych na zajęciach zjawisk społecznych. 

Potrafi swobodnie, precyzyjnie i pewnie wypowiadać się. 

K_U01 

K1_U07 

02 Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie różnorodnych technik 

komunikacyjnych umie porozumiewać się ze specjalistami z różnych dyscyplin 

naukowych oraz otoczeniem. 

K1_U07 

03 Potrafi współpracować w grupie oraz prezentować swoje poglądy. Projektuje 

własne zadania i role w grupie społecznej. Aktywnie uczestniczy w dyskusji  

i debatach. 

K_U06 

K_U14 

 



w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCHabsolwent jest gotów do: 

01 Jest świadomy otaczającej go rzeczywistości społecznej. Ma świadomość poziomu 

swojej wiedzy i akceptuje konieczność krytycznego podejścia do wiedzy i siebie 

samego. Docenia znaczenie samodzielnego, permanentnego poszerzania wiedzy. 

K_K01 

02 Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz 

podnoszenia jakości pracy szkoły, ma poczucie odpowiedzialności, prezentuje 

postawy prospołeczne. 

K_K02 

K_K06 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

 

Podstawowa wiedza z zakresu  psychologii, pedagogiki i socjologii. Podstawowe umiejętności 

obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. Świadomość i przekonanie o konieczności 

poznania siebie i współpracy z innymi. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Warsztaty umiejętności komunikacyjnych z uwzględnieniem następujących treści: 

Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi 

Modele procesu komunikacji 

Komunikacja werbalna i niewerbalna 

Aktywne słuchanie, zasady i techniki 

Przeszkody w  komunikowaniu się i ich przezwyciężanie 

Wyrażanie i przyjmowanie krytyki 

Analiza zachowań interpersonalnych 

Rodzaje zachowań komunikacyjnych (opracowanie KWESTIONARIUSZA AUTOPERCEPCJI) 

Asertywność (opracowanie MAPY ASERTYWNOŚCI) 

Analiza transakcyjna (opracowanie EGOGRAMU) 

Konflikty w relacjach społecznych i ich rozwiązywanie 

Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej 

Autoprezentacja. 

Metody 

dydaktyczne: 

metody eksponujące: filmy, prezentacje multimedialne; metody praktyczne: sytuacje 

problemowe (praca w grupach), scenki, casestudy 

Literatura 

podstawowa: 

MatthewMcKay, Martha Davis, Patrick Fanning. Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2021 

Maliszewski W.  Komunikowanie społeczne w edukacji : Dyskurs nad rolą komunikowania. 

WWyd. A. Marszałek. Warszawa. 2006 

Gwiaździński  P. Czy kultura wpływa na poznanie?, - Filozofia w Praktyce, 2020  

Nowak-Dziemianowicz M.  Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. 

Warszawa. 2006 

Nęcki Z. Negocjacje w biznesie. Wyd. Antykwa.Kraków. 2000 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa 

glottodydaktycznego, P Kajak – 2020 

Steward J. (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, 

Wydawnictwo PWN. Warszawa.  2008. 

Czerwiński K., Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji, Wyd. A. Marszałek,  

2009. 

Wosik-Kawala D.,Komunikacja i edukacja - ku synergiczności porozumienia, Wyd. A. 

Marszałek, Warszawa. 2011 

Bocheńska-Włostowska K., Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z 

komunikacją, Impuls, Kraków. 2009 

https://scholar.google.pl/citations?user=TXVQ0kAAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/281879/gwiazdzinski_czy_kultura_wplywa_na_poznanie_2020.odt?sequence=2&isAllowed=y
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=831212
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=831212
https://scholar.google.pl/citations?user=Mh9NUTUAAAAJ&hl=pl&oi=sra


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
 

20 

Przygotowanie do ćwiczeń/zaliczenia 15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  oraz opracowanie testów i case 

study. 
 

15 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA 

SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Udział 

w dyskusji 

Obserwacja postawy 

studenta podczas zajęć 

dydaktycznych 

Aktywność na 

zajęciach 

Udział 

w symulacjach 

i opracowanie 

casestudy 

W1 X  X X 

W2 X  X X 

U1  X X X 

U2 X X X X 

U3 x x   

K1 X X   

K2 X X   

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

prof. zw dr hab. Andrzej 

Bogaj 

prof. zw dr hab. Andrzej Bogaj / 

dr Monika Bajak 
kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30     2 3     



Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat pedagogiki jako nauki humanistycznej, 

empirycznej i społecznej; przekaz i przyswojenie podstawowych, zintegrowanych w całościowy 

schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu i autoedukacji człowieka; przekaz 

podstawowego języka opisu rozwoju i wychowania człowieka; przekaz podstawowych 

wiadomości o świecie zinstytucjonalizowanej edukacji, o praktyce edukacyjnej; doskonalenie 

umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych; rozwijanie 

umiejętności świadomego odbioru komunikatów w obszarze edukacji, rozpoznawania 

właściwej intencji pośrednich aktów mowy, a także zdobycie umiejętności skutecznego 

posługiwania się językiem w pracy pedagogicznej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje pedagogikę  jako naukę i refleksję pedagogiczną, zna jej kategorie pojęciowe.  K_W01 

02 Omawia wybrane koncepcje pedagogiki. Wymienia fazy rozwoju współczesnej nauki  

o wychowaniu, wskazuje związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi 

K_W02 

03 Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach 

prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych,  

K_W13 

                                                 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Stosuje zasady myślenia pedagogicznego podczas analizowania obszaru wychowania. 

Porównuje wychowanie w ujęciu teoretycznym z wychowaniem w ujęciu praktycznym. 

K_U02 

02 Wyszukuje informacje w różnych źródłach, dokonuje ich selekcji, poddaje krytycznej 

analizie, w sposób precyzyjny i spójny prezentuje innym 

K_U05 

03 Potrafi poprawnie konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące 

różnych zagadnień pedagogicznych; 

K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest przekonany o konieczności łączenia teorii i praktyki pedagogicznej poprzez podzielanie 

znaczeń i prowadzenie dialogu między podmiotami działalności edukacyjnej. 

K_K02 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Umiejętność łączenia podstawowych zagadnień z obszaru filozofii, historii, myśli 

pedagogicznej 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Pedagogika jako nauka i jako refleksja nad wychowaniem. 

Pedagogika jako nauka i refleksja filozoficzna. 

Pedagogika teoretyczna i praktyczna. 

Struktura i definiowanie podstawowych pojęć pedagogicznych: edukacja, wychowanie, 

kształcenie, inkulturacja, socjalizacja.  

Kryteria klasyfikacji pojęć pedagogicznych.  

Różnice i podobieństwa znaczeniowe pojęć pedagogicznych. 

Struktura pedagogiki w Polsce i na świecie (wybrane ujęcia).   

Wybrane koncepcje współczesnej pedagogiki. 

Związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi podejmującymi problematykę 

edukacji. 

Antropologiczne, ontologiczne, aksjologiczne i epistemologiczne podstawy edukacji. 

Wyzwania współczesnej pedagogiki z perspektywy antropologii, aksjologii i epistemologii. 

Edukacja w perspektywie wertykalnej. 

Edukacja w perspektywie horyzontalnej. 

Wartości i cele edukacji. 

Ambiwalencja i antynomia we współczesnej pedagogice. 

Pedagogika i antypedagogika. 



 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

50 

Przygotowanie do egzaminu, ćwiczeń, przygotowanie do prac kontrolnych, 

tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia 

75 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 
 

 

 

Pedagogika modernistyczna i postmodernistyczna. 

Całościowe ujęcie edukacji - dziesięciościan edukacji /procesy składowe współczesnej 

edukacji/. 

Fazy rozwoju współczesnej nauki o wychowaniu. 

Wychowanie jako proces społeczno – kulturowy. 

Zasady myślenia i działania pedagogicznego. 

Wychowanie jako wywieranie pedagogicznego wpływu. 

Wychowanie w ramach nauki i teorii. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja (panelowa), praca 

z tekstem, dyskusja moderowana, praca zespołowa z liderem 

Literatura 

podstawowa: 

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika, PWN, Warszawa 2019 

Przybylska I, Dyskursy o emocjach – pedagogika i codzienność szkolna, Wyd. UŚ, 2018 

Pedagogy of the twenty-first century: Innovative teaching methods,  A Mynbayeva, Z 

Sadvakassova, New Pedagogical  Research 2018 

Śliwerski B. Pedagogika, GWP, Gdynia 2006 

Gnitecki J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Poznań 2007 

Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydaw. Salezjańskie, Warszawa 2007 

Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006 

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, T. 1, T. 2, Warszawa 2011 

Kwieciński Z. Pedagogika, PWN, Warszawa 2007 

Jaworska T. Wprowadzenie do pedagogiki Wybór tekstów, Impuls, Kraków 2001 

Duraj-Nowakowa K. Podejście całościowe do pedagogiki, Wydaw. U. Rz., Rzeszów 

2008 

Schulz R. (red.) Wykłady z pedagogiki ogólnej, Toruń, 2007 

Śnieciński J. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydaw. Akadem Żak, 

Warszawa 2003 

Literatura 

uzupełniająca: 

Śliwerski B., Pedagogika ogólna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 

Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki  

Kwieciński Z. (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Warszawa 2000 Pilch T. (red.), 

Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 2000 

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

Góral-Półrola J. (red.) Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki, Wydaw. WSETiNS, 

Kielce 2012 

Magda-Asdamowicz M. Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych, Gnieźnieńska 

WSH-M "Milenium", Gniezno 2011 

Lewowicki T. Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna, Wydaw. Impuls, 

Warszawa 2005 

https://scholar.google.pl/citations?user=OdAN42QAAAAJ&hl=pl&oi=sra


SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X   X X 

W2 X   X X 

W3 X   X X 

U1  X  X X 

U2    X X 

U3    X X 

K1    X X 

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PEDAGOGICZNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

prof. zw dr hab. Andrzej 

Bogaj 

prof. zw dr hab. Andrzej Bogaj /  

dr Izabela Bożyk 
kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy na temat pojęć i systemów pedagogicznych, w celu poznania 

kierunków rozwoju pedagogiki. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Omawia wychowanie w aspekcie różnorodności systemów i doktryn 

pedagogicznych. 

K_W02 

02 Omawia  kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki oraz form wychowania K_W10 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje i interpretuje problemy edukacyjne, wychowawcze,  opiekuńcze, 

kulturowe i pomocowe,  wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną  

z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin. 

K_U01 



02 W sposób precyzyjny i spójny wypowiada  się   na tematy dotyczące wybranych 

doktryn pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, opierając 

się zarówno na  dorobku pedagogiki, jak i filozofii 

K_U06 

03 Opracowuje strategie działań pedagogicznych, potrafi generować rozwiązania 

konkretnych problemów i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz  

przewidywać skutki planowanych działań. 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych w środowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania 

wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych 

w zakresie pedagogiki. 

K_K02 

02 Jest wrażliwy na etyczny wymiar działalności pedagogicznej K_K03 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ukończony kurs przedmiotów: Wprowadzenie do pedagogiki, Filozofia 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi 

efektami uczenia się studentów. 

Geneza i struktura wiedzy pedagogicznej. 

Typologie podstawowych pojęć pedagogicznych. 

Pedagogika jako nauka i jako filozofia wychowania. 

Strukturalne style myślenia pedagogicznego. 

Główne doktryny pedagogiczne i ich związek z ideologiami i formacjami 

światopoglądowymi. 

Znaczenie doktryn dla współczesnej refleksji o wychowaniu. 

Etyka w pracy i działalności pedagogicznej – moralny kontekst wychowania. 

Systemy pedagogiczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

Instytucje edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i ich prawne uwarunkowania. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, metody eksponujące (film, prezentacja, 

itp.), dyskusja, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne, samodzielna konstrukcja 

przykładów, inscenizacje.  

Literatura 

podstawowa: 

Śliwerski B. Pedagogika holistyczna, - Problemy Wczesnej Edukacji, 2020  

Classification of pedagogical terms in international relations, MB Nizomova - 

Academic research in modern science, 2022 
Śliwerski B., Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne, Wstęp. w: Pedagogika.  

Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls, Kraków 

2008 

Lewartowska-Zychowicz M., Między pojęciem a kategorią. Perspektywa 

dynamicznego ujmowania wiedzy o wychowaniu, Impuls, Kraków 2001 

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydaw. Salezjańskie, Warszawa 

2007 

Śliwerski B. Problemy współczesnej edukacji, WAiP, Warszawa 2009 

Kwieciński Z. Pedagogika, PWN, Warszawa  2007 

Hojnicka-Bezwińska T. Pedagogika ogólna, WAiP, Warszawa 2008 

Kotarba-Kańczugowska M. Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych 

raportach, Wydaw. Żak, Warszawa 2009 

https://scholar.google.pl/citations?user=2zYom2sAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_26881_pwe_2020_49_01/c/4870-4375.pdf
http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/177


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z 

planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie do prac kontrolnych  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  

5 

Przygotowanie projektów  

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne  

 

W1 X X  X  

W2 X X   X  

U1   X X  

U2   X X  

U3   X X  

K1 X   X  

K2 X   X  

Herbart J. Pedagogika ogólna wywiedziona w celu wychowania, Wydaw. Żak, 

Warszawa 2007 

Duraj-Nowakowa K. Podejście całościowe do pedagogiki, Wydaw. U.Rz., Rzeszów 

2008 

Góral-Półrola J. (red.) Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki, Wydaw. 

WSETiNS, Kielce 2012 

Gabzdyl J. Oblicza edukacji, Of Humanitas, Sosnowiec 2010 

Śliwerski B. Pedagogika alternatywna, Impuls, Kraków 2005 

Lewowicki T. O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki,  Wydaw. IBE, 

Warszawa 2007 

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

Lewowicki T. Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna, Wydaw. 

Impuls, Warszawa  2005 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne., 

WN DSWE TWP, Wrocław 2007  

Pilch T., (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom 1-7,Wydawnictwo 

Akademickie Żak, Warszawa 2003 - 2008                            

Milerski B., Leksykon PWN – Pedagogika, WN PWN, Warszawa 2000                      

Śliwerski B., Pedagogika, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk  2006 

Szmit K. Pedagogika twórczości, GWP,  Gdańsk 2007 

Szczurek-Boruta A. Poza paradygmaty Pedagogika międzykulturowa, Wydaw. A. 

Marszałek, Warszawa 2012 

Krzysztoszek Z. Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki, Wydaw. WSP,  

Warszawa 2004 



KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: HISTORIA WYCHOWANIA I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Izabela Bożyk 

dr Izabela Bożyk 

dr Izabela Bożyk 

dr Izabela Bożyk 

kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Zaprezentowanie historycznego rozwoju wychowania, szkolnictwa i innych instytucji 

oświatowo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji ideałów i celów 

wychowania, treści, form, metod i zasad pracy oraz roli nauczyciela i ucznia w procesie 

edukacyjnym; analiza i wyjaśnienie procesów kształtowania się polskiej tożsamości  

w dziedzinie oświaty, wychowania i myśli pedagogicznej na tle przemian społecznych, procesu 

formowania się państw i narodów europejskich; wykazanie związków między teorią i praktyką 

wychowania a uwarunkowaniami społeczno-politycznymi i kulturowymi danej epoki; 

uchwycenie ciągłości i zmiany w procesie rozwoju oświaty i wychowania oraz uświadomienie 

trwałych wartości wybranych poglądów i praktyk edukacyjnych dla rozwoju współczesnej 

działalności edukacyjnej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna genezę i dzieje oświaty w Europie w wybranych epokach historycznych, w tym: 

wymienia i opisuje ideały wychowawcze, wyjaśnia przeobrażenia w szkolnictwie, wskazuje 

jego organizatorów, cele, formy, charakterystyczne treści i metody edukacji, charakteryzuje 

przemiany w zawodzie nauczyciela; zna przedstawicieli myśli pedagogicznej wybranych 

okresów dziejowych - ich poglądy na wychowanie i kształcenie oraz trwały wkład w rozwój 

teorii i praktyki edukacyjnej. 

K_W02 

K_W03 

02 Omawia najważniejsze nurty i systemy pedagogiczne, jakie wykształciły się w procesie 

dziejowym oświaty, a także tłumaczy społeczno - polityczne i kulturowe motywy ich 

narodzin oraz rozwoju. 

K_W10 



                                                        w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje proces rozwoju oświaty na przestrzeni dziejów, ze wskazaniem ciągłości i zmiany 

w poszczególnych jej obszarach: ideałach i celach wychowania, organizatorach, szkolnictwie 

i edukacji, zawodzie nauczycielskim. 

Odnajduje związki i współzależności myśli pedagogicznej z praktyką, a także między 

rozwojem teorii i praktyki oświatowej a uwarunkowaniami społeczno - politycznymi, 

kulturowymi i religijnymi w wybranych okresach dziejów. 

K_U02 

02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu wybranych minionych zjawisk na polu oświaty i 

wychowania do zrozumienia i interpretowania współczesnych problemów edukacyjnych. 

K_U03  

K_U04 

03 Prezentuje w formie ustnej i pisemnej wybrane zagadnienie z zakresu historii oświaty i myśli 

pedagogicznej, wykorzystując w tym celu dostępne źródła i opracowania pedagogiczne, 

historyczne i filozoficzne. 

K_U06 

                                       w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy pedagogicznej i umiejętności, rozumie potrzebę  

ciągłego dokształcania się  

K_K01 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa znajomość zagadnień historii powszechnej i polskiej. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Historia wychowania jako dyscyplina naukowa – geneza, przedmiot, cele                              i 

zadania. 

Początki wychowania w społeczeństwie pierwotnym i jego rozwój w czasach antycznych.  

Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza. 

Nowe tendencje w oświacie i wychowaniu w dobie renesansu. 

Edukacja w czasach baroku. 

Przemiany w oświacie europejskiej w dobie oświecenia. 

Reformy wychowanie w Polsce w połowie XVIII w. 

Reformy Komisji Edukacji Narodowej. 

Oświata i szkolnictwo polskie pod zaborami. 

Rozwój szkolnictwa w XIX w. 

„Nowe wychowanie” i jego wpływ na oświatę i szkolnictwo. 

Oświata w Polsce niepodległej. 

Tajna oświata w latach II wojny światowej i okupacji. 

Szkolnictwo w toku przemian po II wojnie światowej. 

Program ćwiczeń: 

Narodziny myśli pedagogicznej w czasach antycznych (sofiści, Arystoteles, Kwintylian). 

Humanistyczne idee pedagogiczne i społeczne (L. Vives, A. F. Modrzewski). 

Narodziny podstaw pedagogiki nowożytnej (A. Komeński, J. Locke). 

Oświatowe idee i nurty doby oświecenia i ich przedstawiciele (J.J. Rousseau). 

Początki praktyki i teorii wychowania przedszkolnego (R. Owen, F. Froebel, A. Cieszkowski), 

przemiany w szkolnictwie elementarnym (J. H. Pestalozzi), średnim                     (J. F. Herbart, 

H. Spencer) i wyższym w XIX wieku. 

Narodziny i główne idee „nowego wychowania" (J. Dewey, E. Key, M. Montessori) oraz jego 

przejawy na ziemiach polskich (H. Rowid, J. Korczak).   

Wernisaż przedstawicieli twórców rozwoju myśli pedagogicznej .- warsztat                                 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład konwencjonalny, praca z tekstem źródłowym, dyskusja, praca w grupach, zajęcia 

warsztatowe – prezentacje i wystawy  biograficzne,  potfolio 

Literatura 

podstawowa: 

Massalski A., Bożyk I., Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Skrypt dla studentów, 

Warszawa, 2020 

Śliwerski B., Historia oświaty i wychowania, Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2020  

Korzeniowska W., Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków, Kraków 2010 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z 

planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do zajęć, egzaminu, przygotowanie pracy kontrolnej, w 

tym studiowanie literatury 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(ustny) 

Prace 

kontrolne 
Warsztat 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne * 

 

W1 X  X X  

W2 X  X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

U3 X   X  

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Draus J., Terlecki R., Historia wychowania, t.2, Kraków 2005 

Litak S., Historia wychowania,  t. 1, Kraków 2004 

Brezinka W. Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowy, Wydaw. WAM, Kraków 

2008 

Kunowski  S.  Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydaw. Salezjańskie, Warszawa 2007 

Markiewicz H. Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Wydaw. APS, Warszawa 2006 

Poznański K. Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Wydaw. APS, Warszawa 2006 

Możdżeń S., Historia wychowania, t. 1-3, Kielce 2000 

Literatura 

uzupełniająca: 

Mazur P., Zarys historii szkoły, Kielce-Myślenice 2012 

Okoń W., Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 2000 

Grelowska W. Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym, Wydaw. WSH, Radom 

2010 

Dudzikowa M. Wychowanie Pojęcia; Procesy; Konteksty Tom1, GWP, Gdańsk 2007 

Dudzikowa M. Wychowanie Pojęcia; Procesy; Konteksty Tom 2, GWP, Gdańsk 2007 

Dudzikowa M. Wychowanie Pojęcia; Procesy; Konteksty Tom 3, GWP, Gdańsk 2007 

Dudzikowa M. Wychowanie Pojęcia; Procesy; Konteksty Tom 4, GWP, Gdańsk 2007 

Łach J. Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia, Wydaw. U.Rz., 

Rzeszów 2007 

Możdżeń C. Historia wychowania do 1795, Wydaw. Diecezjalne, Sandomierz 2006 

Możdżeń C. Historia wychowania 1795 – 1918, Wydaw. Diecezjalne, Sandomierz 2006 

Możdżeń C. Historia wychowania 1918 – 1945, Wydaw. Diecezjalne, Sandomierz 2006 



KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

  



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Karol Bidziński 

dr K. Bidziński / 

dr Karol Bidziński /                                 

dr Karol Bidziński 

kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Rozbudzenie refleksji nad złożonością problematyki wychowawczej na płaszczyźnie 

teoretycznej, uświadomienie  wielości możliwości kształtowania teoretycznych podstaw 

koncepcji wychowawczych; zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat teorii 

wychowania; z dylematami współczesnej teorii wychowania; uwrażliwienie na probabilistyczne 

podstawy teorii wychowania; kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów 

wychowawczych; wprowadzenie w proces  samowychowania. 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna podstawowe teorie wychowania. Wymienia elementy procesu 

wychowawczego, zasady wychowania. 
K_W03 

02 Opisuje podstawowe środowiska wychowawcze. Opisuje warunki wychowania  

i procesy zachodzące podczas wychowania . 

K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Operacjonalizuje cele wychowania. Projektuje strategie działań wychowawczych. K_U02 

02 Dokonuje analizy problemów wychowawczych i projektuje przebieg ich 

rozwiązania. Przewiduje skutki planowanych działań wychowawczych.  

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Refleksyjnie postrzega rzeczywistość wychowawczą i analizuje zjawiska w niej 

zachodzące. 
K_K02 



02 jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi w procesie wychowania 

dzieci i młodzieży. 
K_K06 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej, historii wychowania, etyki; umiejętność analizy, 

łączenia faktów. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Pojęcie wychowania i jego cechy. 

Wychowanie według koncepcji humanistycznej i pedagogicznej. 

Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej i psychospołecznej. 

Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna. 

Sposoby uprawiania teorii wychowania. Perspektywy teorii wychowania 

Wartości źródłem wychowania. 

Cele i metody wychowania. 

Charakterystyka procesu wychowawczego. 

Dziedziny wychowania. 

Rola podstawowych środowisk wychowawczych w procesie wychowania. 

Operacjonalizacja celów wychowania. 

Sytuacje wychowawcze. 

Zasady i formy wychowania. 

Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania. 

Seminarium studenckie nt. Wychowanie i co dalej….. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja (panelowa), 

dyskusja moderowana,  warsztat - prezentacje tematów przygotowanych przez studentów 

Literatura 

podstawowa: 

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2019  

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, T. 1, T. 2, PWN, Warszawa 2003  

Kunowski C. Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydaw. Salezjańskie, Warszawa 2007 

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007 

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydaw. AiP, Warszawa 2008 

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowy, Wydaw. WAM, Kraków 

2008 

Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, Oficyna 

Wydawnicza Impuls, Kraków 2012. 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2001 

Application and theory gaps during the rise of Artificial Intelligence in Education, X Chen, H 

Xie, D Zou, GJ Hwang - Computers and Education: Artificial  2020 

Juul J., Kryzys szkoły, Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Wydawnictwo 

MiND, Podkowa Leśna 2014. 

Juul J., Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2014. 

Kohn A., Bez rywalizacji. Dlaczego przegrywamy wyścig po wygraną? Wydawnictwo MiND, 

Podkowa Leśna 2022. 

Deptuła M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. PWN, Warszawa 2022. 

Spętana J., Wychowanie a sens życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018 

Literatura 

uzupełniająca: 

Borowska T., Pedagogika ograniczeń ludzkiej egzystencji, Opole 2000 

Bidziński K., Szkoła ogólnodostępna jako środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości 

przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym, „Interdyscyplinarne 

Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2016 

Dudzikowa M. Wychowanie Pojęcia; Procesy; Konteksty T.1, 2, 3, GWP, Gdańsk 2007 

Dudzikowa M., Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. GWP, Gdańsk 2007 

Górniewicz J. Teoria wychowania,  Wyd. VI Wydaw. OSW, Olsztyn  2007 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X20300023
https://scholar.google.pl/citations?user=il2L2xUAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=O4lGUj8AAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=O4lGUj8AAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=Eb-HBdIAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=H0wG-t4AAAAJ&hl=pl&oi=sra


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć 40 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie projektów  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  

10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Frekwencja 

na zajęciach 

 

W1 X   X X 

W2 X   X X 

U1   X X X 

U2   X X X 

K1 X   X X 

K2 X   X X 

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grelowska W. Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym, Wydaw. WSH, Radom 

2010 

Herbat J. Pedagogika ogólna wywiedziona w celu wychowania, Wydaw. Żak , Warszawa 2007 

Jazukiewicz I., Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana 

Kunowskiego, I. - Roczniki Pedagogiczne, 2018 

Kruger H. Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydaw. 

Psycholog., Gdańsk 2005 

Kupisiewicz C. Myśliciele - o wychowaniu, Graf Punkt,  Warszawa 2000 

Łach J. Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia, Wydaw. U.Rz., 

Rzeszów 2007 

Łach J., Człowiek a wychowanie; europejskie możliwości, Wyd. U. Rzeszów, 2007 

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000. 

Śliwerski B. Wyspy oporu edukacyjnego, Impuls,  Kraków 2005 

Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006 

Tyrała P. Teoretyczne podstawy wychowania, Wydaw. WSETiNS, Kielce 2011 

Wróbel A., W trosce o tożsamość teorii wychowania. Ciągłość i zmiana w wielo-

paradygmatycznej przestrzeni badań pedagogicznych, Studia z Teorii Wychowania, 2021 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=945606
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=945606


KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Karol Bidziński 

dr Karol Bidziński  

dr Karol Bidziński 

dr Karol Bidziński 

kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Pogłębienie dotychczasowej wiedzy o prawidłowościach uczenia się i nauczania. Dostarczenie 

studentom nowej wiedzy – o teoretycznych podstawach kształcenia; dydaktyce jako 

subdyscyplinie pedagogicznej; jej historii i współczesności; procesie kształcenia, jego 

elementach oraz uwarunkowaniach; zasadach dydaktycznych; formach nauczania, uczenia się; 

sposobach motywowania do nauki; twórczości ucznia i nauczyciela; relacjach nauczyciel – 

uczeń; warunkach skutecznego porozumiewania się; kierowaniu klasą szkolną; szkole i jej 

programie, systemie szkolnym.  

Rozwijanie u studentów umiejętności i kompetencji samodzielnego opisu i interpretacji 

podstawowych nurtów myślenia o szkole i edukacji szkolnej oraz związanych z nimi pojęć, 

samodzielnego opisu instrumentarium nauczyciela i szkoły (program szkolny, analizy i oceny 

rozwiązań dydaktycznych wraz z ich składnikami), posługiwania się wybranymi metodami  

i narzędziami badań dydaktycznych, samodzielnego dochodzenia do problemów i dylematów 

dydaktycznych oraz ich analiza. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Prezentuje wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii kształcenia w systemie nauk 

pedagogicznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; 
K_W01 

02 Zna terminologię z zakresu dydaktyki ogólnej (uczenie się, nauczanie, kształcenie, 

uczeń); rozumie ją, analizuje, syntetyzuje, klasyfikuje, krytyczne interpretuje i wie, 

jak praktycznie wykorzystać ją w działalności pedagogicznej; 
K_W02 



w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 

interpretowania oraz projektowania strategii nauczania-uczenia się, potrafi 

generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych, prognozować 

przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań; 

K_U02 

02 Analizuje własne działań w zakresie nauczania-uczenia się i wskazuje ewentualne 

obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; 
K_U15 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie działań dydaktycznych, wykazuje 

wrażliwość,  świadomość  i odpowiedzialność w zakresie kształcenia  

i samokształcenia; jest zainteresowany tematyką uczenia się i nauczania; aktywny w 

zakresie uczenia się; ma świadomość współczesnych wyzwań edukacyjnych oraz 

roli nauczyciela.  

K_K02 

02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 

pedagogiczne;  
K_K04 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

 

Student posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, umiejętności i kompetencje  

z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej, historii myśli pedagogicznej i innych 

przedmiotów kształcenia kierunkowego na kierunku pedagogika. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z karta przedmiotu  

Dydaktyka jako nauka o kształceniu: metodologiczna charakterystyka dydaktyki, metody badań 

dydaktycznych; analiza przedmiotu dydaktyki i podstawowych pojęć dydaktycznych. 

System kształcenia: pojęcie systemu kształcenia; analiza porównawcza wielkich systemów 

dydaktycznych (analiza celów, treści, metod, środków, warunków, rezultatów kształcenia; różnice 

w rozumieniu procesu dydaktycznego w różnych systemach dydaktycznych. 

Proces kształcenia: wartości i cele kształcenia, proces kształcenia jako zintegrowany proces 

nauczania-uczenia się, ogniwa procesu kształcenia, elementy, integracja procesu nauczania  

i wychowania, kształcenie wielostronne. 

Zasady kształcenia: pojęcie, geneza i klasyfikacja zasad kształcenia, charakterystyka zasad 

kształcenia, przegląd zasad kształcenia wg wybranych autorów, realizacja zasad  

w procesie kształcenia; zasady nauczania jako normy pracy dydaktycznej (charakterystyka zasad 

uczenia się i motywacji). 

Proces kształcenia jako proces komunikowania się: struktura i funkcje komunikatu – pytania, 

polecenia jako formy komunikacji; kompetencje komunikacyjne nauczyciela; język dialogu w 

edukacji; osobowościowe, społeczne i pedagogiczne determinanty porozumiewania się 

nauczyciela i ucznia; ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju i kształcenia kompetencji 

interpersonalnych i komunikacyjnych nauczyciela. 

Uczenie się i jego różne aspekty; uczenie się międzykulturowe (istota, poziomy, metody). 

Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole – system szkolny,  szkoła i jej program, klasa 

szkolna; przemiany filozofii edukacyjne a dydaktyka; innowacje dydaktyczne i unowocześnienie 

procesu kształcenia; alternatywne oferty edukacyjne; praca z uczniem zdolnym; uczyć się od 

innych i uczyć nauczać innych, uczyć się razem. 

Na wykładach prezentowane są kwestie i problemy teoretyczne, zaś ćwiczenia poświęcone są 

szczegółowemu omówieniu elementów procesu kształcenia oraz praktycznej weryfikacji 

poznanych teorii i zagadnień. Podstawowe zasady, uwzględniane podczas realizacji programu z 

teoretycznych podstaw kształcenia to zasada systematyczności i łączenia teorii z praktyką, które 

pozwolą na kształtowanie u studentów podstawowych umiejętności pedagogicznych w toku 

działań praktycznych. 

Metody 

dydaktyczne: 

metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny, pogadanka); metody problemowe 

(wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów; zadania i problemy do rozwiązania w toku 

jednostkowych i grupowych form pracy studentów). 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Przygotowanie do ćwiczeń 5 

Przygotowanie projektu  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  
10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

Literatura 

podstawowa: 

Bałachowicz J. i inni, Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo APS, 

Warszawa. 2017 

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004 

Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. red., Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i 

strategia rozwoju, Sosnowiec 2001 

Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010 

Konarzewski K. (red.),  Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik dla studentów kierunków 

nauczycielskich, Tom 2., Warszawa 2004 

Kortland K., Klaassen K., (Eds.) Designing Theory-Based Teaching-Learning Sequences for 

Science Education  https://webspace.science.uu.nl/~kortl101/book_sympPL.pdf#page=159 

[dostęp 2022] 

Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Tom 1., Warszawa 2004 

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2012.  

Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007 

Sikorska I., Edukacja alternatywna - bogactwo różnorodności (uj.edu.pl) 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bednarek J. Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006 

Bruner J. S.: Kultura edukacji, Kraków 2006 

Gabzdyl J. Oblicza edukacji, Of. Humanitas, Sosnowiec 2010 

Góral-Półrola J. Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki, Wydaw. WSETiNS,  Kielce 

2012 

Hajdukiewicz A. Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży polskiej, Wydaw. WSETiNS,  

Kielce 2010 

Janowski A. Pedagogika praktyczna, Fraszka Edukacyjna,  Warszawa 2002 

Janowski A. Poznawanie uczniów, Fraszka Edukacyjna,  Warszawa 2002 

Kaliszewska M. Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim, Wydaw. UJK, Kielce 2009 

Kwiatkowska W. Wykład w kształceniu na odległość, Wydaw. A. Marszałek, . Warszawa 

2011 

Lanz J. Wdrażanie dzieci do samokształcenia - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydaw. 

ITE, Warszawa 2008 

Laska E. Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i szkolnej, Wydaw. WSP,  Mysłowice 2009 

Lewowicki T. Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Wydaw. ITE,  Warszawa 2008 

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Praca nauczyciela  

w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego, 

Toruń 2008 

Silberman M. Uczymy się uczyć, Gdańsk 2006 

Szapiro T. Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne, Wydaw. SGH,  Warszawa 2004 

Szwarc A.,  Treści kształcenia w perspektywie przemian edukacyjnych, „Edukacja w 

przestrzeni społecznej”, 2021 

Włoch S., „Uczymy inaczej”-teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej 

edukacji, „Praktyki pedagogiczne”, 2018 

Żegnałek K. Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wydaw. WSP TWP,  Warszawa 2008 

https://webspace.science.uu.nl/~kortl101/book_sympPL.pdf#page=159
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/79493/sikorska_edukacja_alternatywna_bogactwo_roznorodnosci_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y


SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X  X X  

W2 X  X X  

U1 X  X X  

U2 X  X X  

K1   X X  

K2   X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Monika Bajak 
dr Monika Bajak /                              

dr Monika Bajak 
kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z  pojęciami i terminami związanymi  

z diagnostyką funkcjonalną i orzecznictwem pedagogicznym. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, uwzględniających 

specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, 

w tym zakres i jakość wsparcia społecznego 

K_W11 

02 Zna zróżnicowane możliwości i potrzeby dzieci i młodzieży w aspekcie oczekiwań 

placówek, ich uwarunkowania środowiskowe i zasady dostosowywania do nich zadań 

rozwojowych i edukacyjnych 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi prowadzić obserwacje sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, analizować je  

i interpretować wykorzystując wiedzę pedagogiczno-psychologiczną, aksjologiczną, 

socjologiczno-kulturową oraz proponować rozwiązania problemów 

K_U01 



02 rozpoznaje potrzeby, możliwości, uzdolnienia dzieci i młodzieży, odpowiednio je 

interpretuje,  

K_U13 

03 posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności,  przewiduje 

skutki konkretnych działań pedagogicznych 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Kieruje się normami etycznymi w działalności zawodowej, z szacunkiem dla godności 

każdego człowieka 

K_K03 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: 

 
Podstawowa wiedza z zakresu  pedagogiki i psychologii ogólnej, 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Aktualny stan legislacyjny określający funkcjonowanie i zakres kompetencji poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego. 

Elementy dobrej diagnozy, rodzaje diagnozy i jej znaczenie w orzecznictwie. 

Zaburzenia osobowościowe, środowiskowe, psychoosobowościowe i ich związek, wpływ z na 

funkcjonowanie dziecka/ucznia. 

Diagnoza funkcjonalna , psychologiczna, diagnoza pedagogiczna.  

Analiza przekładowych diagnoz funkcjonalnych ze względu na różne deficyty rozwojowe 

Konstruowanie diagnozy funkcjonalnej z uwzględnieniem analizy funkcjonowania dziecka w 

poszczególnych aspektach: motoryka duża i mała, spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, mowa, 

kontrolowanie emocji, motywacja do nauki, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia, 

środowisko rodzinne, rówieśnicze,  szkolne.  

Właściwe formułowanie zaleceń do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny , wykład problemowy), wykład konwersatoryjny, dyskusja wielokrotna 

(grupowa), dyskusja – burza mózgów, prezentacja multimedialna,  praca w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Knopik T., Diagnoza funkcjonalna Planowanie pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej Działania postdiagnostyczne, ORE, 2018 

Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w opanowaniu mowy czytanej, UG, 2016 

Siedlarczyk- Szwed A,  Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dzieci 

z wadą wzroku, UHP, 2019 

Guziuk-Tkacz,M. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Wyd. Żak. Warszawa.  

2011 

Jarosz,E. Wybrane obszary diagnostyki pedagogicznej. Katowice 2002  

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

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. 

Kraków 2011 

Jarosz,E.,  Wysocka,E. Diagnostyka psychopedagogiczna .Podstawowe problemy i rozwiązania. 

Warszawa 2006  

The Pedagogical Support for Preschool Children with Deviant Behavior, Kostyunina, Nadezhda Y. 

Kazaeva, Evgenia A.; Karimova, Raushan B. International Journal of Environmental and Science 

Education, v11 n3 p129-140 2016 

Rasmus A, Mańko G, Miotk-Mrozowska M, Hajdukiewicz A, Kiżewska A, The quality of life of 

children after mild and moderate traumatic brain injury , research article w: ACTA 

NEUROPSYCHOLOGICA Vol. 14, No. 2, 2016 

Literatura 

uzupełniająca: 

Lisowska,E. Przemoc wobec dziecka. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie.Kielce 2005  

Wysocka, E. Człowiek a środowisko życia-podstawy teoretyczno metodologiczne diagnozy. 

Warszawa 2006 

Wysocka,E.: Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008 



BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 
Obciążenie studenta 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

30 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Przygotowanie do zajęć 15 

Przygotowanie  prac kontrolnych  15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  

10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne * 

 

W1 X   X X 

W2 X   X X 

U1  X  X X 

U2  X  X X 

U3  X  X X 

K1 X   X X 

*Proszę podać jakie: umiejętność formułowania zaleceń postdiagnosycznych 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

          

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Karol Bidziński 

dr Karol Bidziński /                                

mgr Barbara Sukiennik /                          

mgr Barbara Sukiennik 

kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: Poznanie przez studentów założeń i rzeczywistości edukacji inkluzyjnej w Polsce i w innych 

krajach. 



 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspakajania różnorodnych potrzeb edukacyjnych 

dzieci/uczniów, 

Budowanie u studentów kompetencji pracy zespołowej z nauczycielami, pedagogami, 

specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności 

przedszkolnej/szkolnej i lokalnej w realizacji założeń edukacji włączającej 
 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Analizuje segregacyjne i inkluzyjne formy kształcenia uczniów z poważnymi trudnościami  

w uczeniu się (w tym z niepełnosprawnością) 
K_W13 

02 Prezentuje pogłębioną znajomość prawnych i organizacyjnych podstaw rozwoju 

szkoły/placówki zgodnie z ideą edukacji włączającej oraz jej związku ze środowiskiem 

lokalnym i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny  

K_W15 

03 Charakteryzuje potrzeby i zadania wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie 

szkoły/ placówki włączającej, w tym szczególnie dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Projektując realizację zadań edukacyjnych dokonuje oceny różnych strategii, programów, 

metod edukacyjnych, technologii wspomagających oraz zasad uniwersalnego projektowania 

pod kątem ich walorów inkluzyjnych  

K_U03 

02 Umie rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości  

i uzdolnienia dzieci/uczniów oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne K_U13 

03 Potrafi zaplanować proces oceny stanu dostępności szkoły/placówki edukacyjnej w różnych 

obszarach jej funkcjonowania oraz Indywidualny plan poprawy dostępności (IPPD)   
K_U14 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów do efektywnej pracy zespołowej - w pełnieniu różnych ról współpracuje  

z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów a także innymi 

członkami społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz lokalnej, uczestniczącymi w realizacji 

edukacji włączającej. 

K_K06 

02 Jest gotów doprowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do 

dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz stosowania zasad 

uniwersalnego projektowania w celu zapewnienia pełnego uczestnictwa w przestrzeni edukacji 

K_K07 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Student posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki 

ogólnej, psychologii ogólnej, 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia, operacjonalizacja pojęć związanych 

z edukacją włączającą 

Analiza atrybucji niesegregacyjnych form kształcenia z wykorzystaniem materiałów filmowych, 

metody symulacyjnej oraz analizy SWOT: przedszkola i szkoły specjalne, przedszkola i szkoły 

integracyjne, przedszkola i szkoły włączające 

Założenia i rzeczywistość edukacji inkluzyjnej – próba interpretacji (Understanding inclusive 

education: ideals and reality - attempt to explain) 

Analiza różnic w podejściu segregacyjnym, integracyjnym i włączającym przy realizacji 

różnorodnych potrzeb dzieci/uczniów – praca w oparciu o analizę indywidualnych przypadków.  

Uniwersalne projektowanie w edukacji, ocenianie włączające i inne strategie inkluzyjne  

Realizatorzy edukacji włączającej – tworzenie wspólnoty szkolnych podmiotów  

Sposoby realizacji zasad inkluzji edukacyjnej. Wskaźniki edukacji włączającej – analiza modelu 

edukacji włączającej wg T. Booth i M. Ainscow 

Analiza poziomu dostępności w placówce edukacyjnej, w obszarze: organizacyjnym, 

architektonicznym, edukacyjno-społecznym, technicznym) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacje i dyskusja projektów przygotowanych przez studentów z zakresu tworzenia 

warunków zewnętrznych (przedmiotowych) i wewnętrznych (podmiotowych) do edukacji 

włączającej: w przedszkolu, w szkole, w innej placówce edukacyjnej  

Ewaluacja zajęć. 

Metody 

dydaktyczne: 

metody podające (wykład informacyjny, konwencjonalny, konwersatoryjny, pogadanka); metody 

problemowe (wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów); metody eksponujące (prezentacja 

multimedialna, film, ekspozycja, itp.), metody praktyczne (zadania i problemy do rozwiązania w 

toku jednostkowych i grupowych form pracy studentów).  

Literatura 

podstawowa: 

Firkowska-Mankiewicz A., Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły. APS 

Warszawa 2012, https://www.ore.edu.pl/2015/03/edukacja-wlaczajaca/, dostęp: 20.12.2018. 

Skałbania B., Bidziński K., Szkoła ogólnodostępna w procesie stawania się placówką 

włączającą. Analiza badań ewaluacyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2021 

Chrzanowska I,  Edukacja włączająca–wyzwanie dla kompetencji pedagogów specjalnych, 

„Studia Edukacyjne”, 2018. 

Papuda-Dolińska B., Kształcenie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce, „Forum 

Oświatowe”, 2019. 

Kołodziejczyk R.,  Gotowość nauczycieli do pracy w systemie edukacji włączającej, „Roczniki 

Pedagogiczne”, 2020. 

Sadowska S., Wychowanie do zmiany społecznej. Refleksje w kontekście urzeczywistniania 

projektu edukacji włączającej, „Niepełnosprawność”, 2021. 

Booth T., Ainscow M., Przewodnik po edukacji włączającej rozwój kształcenia i uczestnictwa 

w życiu szkoły, Adaptacja polska: D. Wiszejko-Wierzbicka, A. Białek, K. Sijko, Wyd. 

Olimpiady Specjalne Polska – w ramach realizacji projektu „Index for Inclusion” 2012. 

Haug P., Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of 

Disability Research, 2017 VOL. 19, NO. 3, 206–217 

http://dx.doi.org/10.1080/15017419.2016.1224778, dostęp: 20.12.2018. 

Sipowicz K., Pietras T., Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). 

Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017 

Klus-Stańska I. Anty)edukacja wczesnoszkolna . Impuls. Kraków. 2019 

Pobojewska A. Edukacja do samodzielności. Wyd. Uł. Łódź. 2019 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bąbka J., Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające 

czy dopełniające się formy kształcenia. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 

nr 11/2015, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/viewFile/9925/9519, dostęp: 

20.12.2018. 

Florek A., Hamerlak K., Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole. 

Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się. Fundacja 

Czas Dzieciństwa, ORE, Warszawa, https://www.ore.edu.pl/2015/03/bank-dobrych-praktyk/, 

dostęp: 20.12.2018. 

Skałbania B., Babiarz M., Bidziński K., Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym 

etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjne,  Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego Kielce 2020, ss. 268.  

Bidziński K., Ozga A., Rutkowski M., Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji 

różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI : w poszukiwaniu modelu pomocy i 

wsparcia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019, ss. 322.  

Publikacje  Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej,  

https://www.european-agency.org/Polski/publications . 

https://www.ore.edu.pl/2015/03/edukacja-wlaczajaca/
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1233-6688-year-2018-issue-48-article-20889
https://www.forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/750
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18290_rped20123-7
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2080-9476-year-2021-issue-41-article-oai_ojsug_pkp_sfu_ca_article_6314
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2080-9476-year-2021-issue-41-article-oai_ojsug_pkp_sfu_ca_article_6314
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/viewFile/9925/9519
https://www.ore.edu.pl/2015/03/bank-dobrych-praktyk/
https://www.european-agency.org/Polski/publications


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie projektu  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  
10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne*  

 

W1 X X  X  

W2 X X  X  

W3 X X  X  

U1 X X  X  

U2 X X  X  

U3 X X  X  

K1 X X  X  

K2 X X  X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

prof. zw. dr hab. Elżbieta 

Trafiałek 

prof. zw. dr hab. Elżbieta Trafiałek  

dr Urszula Hudaszek 
kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     1 2     

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi pedagogiki społecznej, 

doprowadzenie do pojmowania pedagogiki społecznej jako nauki pedagogicznej oraz praktyki 



 pedagogicznej, zrozumienie społecznego wymiaru funkcjonowania społeczeństw, grup, rodzin 

oraz jednostek, przygotowanie do diagnozowania deficytów oraz udzielania pomocy i wsparcia 

dla potrzebujących jednostek, grup i społeczności. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna terminologię z zakresu pedagogiki społecznej. Omawia społeczne koncepcje 

człowieka, które stanowią teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej. 

K_W01 

02 Objaśnia rodzaje środowisk wychowawczych, więzi społecznych i rządzące nimi 

prawidłowości 

K_W09 

03  Ma elementarną wiedzę  o różnych rodzajach struktur społecznych, wzajemnych 

wpływach i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach 

K_W06 

                                                          w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Formułuje właściwe wnioski z dokonanej obserwacji oraz diagnozy i interpretuje zjawiska 

społeczne, wskazuje formy kompensacji, wsparcia, aktywizacji i pomocy. 

K_U01 

02 

 

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania 

motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz 

analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów 

działalności pedagogicznej 

K_U02 

03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, 

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

(ICT) 

K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest świadomy znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych 

więzi   w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 

zawodowych 

K_K01 

02 Wykazuje aktywność  do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi 

i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; jest przygotowany do realizowania 

wieloaspektowych zadań wynikających z roli pedagoga 

K_K06 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ukończony kurs przedmiotów: Wprowadzenie do pedagogiki,  Wprowadzenie do 

socjologii  

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Pedagogika społeczna jako pedagogika środowisk wychowawczych, jako nauka i dziedzina 

działań praktycznych.  

Geneza i prekursorzy pedagogiki społecznej na świecie i w Polsce.  

Podstawowe pojęcia, funkcje i cele współczesnej pedagogiki społecznej 

Strategie badawcze i funkcje badań w zakresie pedagogiki społecznej. 

Pojęcie, rodzaje i typy diagnoz w pedagogice społecznej. 

Rodzina jako środowisko rozwoju, wychowania i socjalizacji  

Polityka prorodzinna w Polsce – zakres, formy i skutki w przekroju historycznym. 

Szkoła i jej wpływy wychowawcze 

Środowisko lokalne i jego wpływy stymulujące i hamujące rozwój i wychowanie. 

Bezrobocie, jego przyczyny, rodzaje i skutki. Działania wspierające, integrujące i aktywizujące 

wobec osób bezrobotnych. 

Bezdomność, jego przyczyny, rodzaje i skutki. Pomoc społeczna wobec problemu 

bezdomności. 

Ubóstwo jako kwestia społeczna, jego przyczyny , rodzaje i skutki. 

Działania wspierające, pomocowe  i aktywizujące wobec osób ubogich. 

Marginalizacja społeczna i wykluczenie społeczne, jego przyczyny i skutki. 



 

 

 

Działania wspierające, pomocowe, integrujące i aktywizujące wobec osób 

zmarginalizowanych społecznie i wykluczonych. 

Przemoc w rodzinie jako zagrożenie życia rodzinnego oraz działania  

państwa i samorządów wobec problemu przemocy w  rodzinie. 

Metody 

dydaktyczne: 

metody podające – wykład informacyjny, metody problemowe – wykład problemowy, 

metody eksponujące – prezentacje multimedialne, dyskusja, ćwiczenia aktywizujące  

Literatura 

podstawowa: 

Cichosz M., Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 

Kraków 2020  

Marynowicz – Hetka E, Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki , 

Wydawnictwo UŁ, 2019 

H Williamson, M Conroy, Youth Work and Social Pedagogy, 2020 

Marynowicz – Hetka E., Pedagogika społeczna, T. I i II, PWN, Warszawa 2006 (powtórzenia 

wyd. do 2019) 

A new framework for creativity in social pedagogy, K Hatton - International Journal of Social 

Pedagogy, 2020 

Pilch T., Sosnowski T., (red.),Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, tom I, 

Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2013. 

Danilewicz W., Theiss W., (red.), Pedagogika społeczna. Wobec zagrożeń człowieka i idei 

sprawiedliwości spolecznej, t. II, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2014 

Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, „Żak”, 

Warszawa 2003 

Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy. Wyd. A. 

Marszałek, Toruń 2001 

Kozaczuk F. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach niedostosowania społecznego. 

Wyd. U.Rz. Rzeszów. 2007 

Radziewicz – Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, WAiP, 

Warszawa 2008 

Orzechowska G., Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, Akapit, Olsztyn 2008 

Trafialek E., Pisarczyk G., (red.), Ubóstwo jako kwestia społeczna. Związki z przemocą, 

bezdomnością i wykluczeniem społecznym, MOPR-UJK Kielce, 2014. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Cichosz M., O pedagogice społecznej i jej rozwoju, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 

2016. 

Cichosz M Polska pedagogika społeczna w latach 1945- 2003, Wyd. A. Marszałek, Toruń 

2004 

Cichosz M., Pedagogika społeczna w Polsce. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007 

Marynowicz – Hetka E., Kubicka H., Granosik M., Aleksander Kamiński i jego twórczość 

pedagogiczna. Dyskusja o  przeszłości wobec teraźniejszości  

i przyszłości, Łódź 2004 

Kotomska M., Relacje rodzinna we współczesnej rodzinie przyczyną osamotnienia dziecka. 

(w) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. (red.) S. Bębas, E. 

Jasiuk, Wyd. WSH Radom 2011 

Kotomska M., Bezrobocie rodziców i jego wpływ na aspiracje edukacyjne 

 i zawodowe dzieci. (w) Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. (red.) S. Bębas, Wyd. 

WSH. Radom 2011 

Kotomska M., Działania samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. (w) Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. (red.) S. Bębas, Wyd. WSH. 

Radom. 2011 

Orłowska M. Skazani na wykluczenie, WAPS, Warszawa. 2005 

Białobrzeska K. Wykluczenie i marginalizacja społeczna, Akapit, Toruń. 2007 

Kozdrowicz E. Absolwent pedagogiki dziś, Wydaw. Żak,  Warszawa. 2006 

Kotomska M., System pomocy społecznej dla rodziny wychowującej  

i kształcącej dziecko na mocy przepisów ustawy o świadczeniach społecznych. (w)  

Współczesne wyzwania edukacyjno – wychowawcze w zmieniającej się Europie. (red.)  E. 

Męcina – Bednarek, Wyd. WSETiNS.  Kielce. 2010 



BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z 

planem zajęć) 
 

40 

Przygotowanie do zaliczenia, zajęć, pracy kontrolnej, przygotowanie 

projektu 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 
Inne* 

W1 X   X  

W2 X   X  

W3 X X  X  

U1   X X  

U2    X  

U3    X  

                K1   X X  

                K2   X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PEDAGOGIKA SPECJALNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Prof. dr hab. J. Góral- 

Półrola 

Prof. dr hab. J. Góral- Półrola 

dr K. Cynowska 
kształcenia kierunkowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej i 

praktyką opieki, kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnościami i z niedostosowaniem 

społecznym. Realizacja programu ma doprowadzić także do lepszego zrozumienia sytuacji 

psychicznej i społecznej osób z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami psychicznymi lub 

fizycznymi oraz orientacji w formach i metodach udzielania tym osobom celowej pomocy. 



 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Określa przedmiot i podmiot pedagogiki specjalnej, jej źródła, jej cele, związek 

z praktyką w zakresie pomocy społecznej; charakteryzuje subdyscypliny pedagogiki 

specjalnej i jej związek z innymi naukami; zna i rozumie podstawowe pojęcia.  

K_W02 

02 Rozumie specyfikę kształcenia osób z niepełnosprawnością i z niedostosowaniem 

społecznym, dokonuje oceny różnych form kształcenia specjalnego. Wymienia różne 

instytucje o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym zajmujące się udzielaniem 

pomocy osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Na podstawie wyników diagnozy, odwołując się do wiedzy z zakresu pedagogiki 

specjalnej i innych dyscyplin proponuje zakres i formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i społecznej osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, 

uwzględniając specyfikę ich sytuacji osobistej, rodzinnej oraz zasoby środowiska 

społecznego. Przewiduje skutki planowanych działań. 

K_U02 

02 Wyszukuje informacje w różnych źródłach potrzebne do pełniejszego zrozumienia 

sytuacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz społecznej osób  

z niepełnosprawnością. Interpretuje zapisy prawa dotyczące: orzecznictwa, edukacji, 

pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. 

K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Rozumie i wspiera ideę 

pełniejszej integracji osób z niepełnosprawnością z resztą społeczeństwa 

K_K03 

 

 

Wymagania 

wstępne: 
 

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia (aspekt biologiczny 

oraz psychospołeczny); Ma wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych 

(zwłaszcza rodziny i szkoły); Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania  

różnych problemów edukacyjnych i wychowawczych 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami uczenia 

się studentów. 

Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej (norma, niepełnosprawność, dysfunkcjonalność, 

inwalidztwo, rewalidacja, rehabilitacja, reedukacja, resocjalizacja) 

Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego: wczesna diagnoza i interwencja, 

stymulacja i uaktywnianie, usprawnianie, korekcja, kompensacja, indywidualizacja, profilaktyka 

i prewencja, wspieranie i wspomaganie. 

Sytuacja rodzin dzieci z niepełnosprawnościami – model funkcjonowania rodziny, przeżycia 

emocjonalne rodziców, organizacja życia rodzinnego. 

Problemy poradnictwa w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami: poradnictwo 

rodzinne, indywidualne poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością, rewalidacyjne doradztwo 

zawodowe, doradztwo rewalidacyjne we wspomaganiu dziecka i rodziny. 

Uwarunkowania postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością: charakterystyka 

postaw wpływ na samoocenę i samoakceptację, spostrzeganie niepełnosprawności, wpływ 

czynników kulturowych, uwarunkowania osobowościowe. 

Społeczne formy opieki i kształcenia osób z niepełnosprawnościami: działalność organizacji 

pozarządowych i fundacji na rzecz osób z niepełnosprawnością, prawne podstawy procesu 

rehabilitacji i wsparcia społecznego, prawa osób z niepełnosprawnością w UE. 



 

 

 

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną: przedmiot, treść i zakres pedagogiki osób 

z lekkim stopniem niepełnosprawności umysłowej, zadania i zakres rewalidacji osób z 

umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. 

Spektrum autyzmu – klasyfikacja, charakterystyka zaburzeń, przyczyny, specyfika zachowania, 

diagnoza i terapia, kształcenie zachowań społecznie akceptowanych, wyuczenie elementarnych 

sprawności, stymulacja zdolności komunikacyjnych, organizacja i formy edukacji. 

Wybrane metody i formy pracy z osobami z niepełnosprawnościami – Ruchu Rozwijającego W. 

Sherborne, Ch. Knilla, terapia behawioralna SAZ, F. Affolter, Globalnego czytania G. Domana, 

hipnoterapia i inne. 

Pedagogika osób z wadami słuchu: przedmiot, treść i zakres surdopedagogiki, metody i zasady 

wychowania słuchowego – mowa dźwiękowa z fonogestami, mowa migowa, daktylografia i inne 

Pedagogika osób z wadami wzroku: przedmiot, treść i zakres tyflopedagogiki, zadania  

i zasady edukacji i rewalidacji osób z uszkodzonym wzrokiem – kompensacja zmysłów, pisanie i 

czytanie w systemie Braille’a 

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: metody usprawniania dzieci  

z mózgowym porażeniem dziecięcym, rewalidacja osób o obniżonej sprawności ruchowej, formy 

terapii pedagogicznej. 

Pedagogika terapeutyczna dzieci z chorobą przewlekłą: determinanty rozwoju, formy edukacji 

typy i rodzaje terapii wychowawczej. 

Pedagogika osób z niedostosowaniem społecznym: typologia społecznego niedostosowania, 

specyfika organizacji i realizacji oddziaływań resocjalizujących. 

Metody 

dydaktyczne: 

metody podające (wykład informacyjny,); metody problemowe (metaplan, dyskusja, 

analiza SOFT); metody eksponujące (film, analiza blogów, prac plastycznych); metody 

praktyczne (praca z tekstem przewodnim); analiza dokumentacji psychopedagogicznej   

Literatura 

podstawowa: 

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna – od tradycji do współczesności, Impuls, Kraków 2015. 

Gładyszewska-Cylulko J i in. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z 

niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Wydanie II. Of. Wyd. 

„Impuls”, Kraków 2018 

Gajdzica Z., Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej. PWN. 

Warszawa. 2020 

Michel M., Spory paradygmatyczne oraz społeczne reprezentacje inności i ich konsekwencje 

dla człowieka w świetle pedagogiki specjalnej, - 2019  

Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016  

Deutsh Smith D. Pedagogika specjalna T 1 i 2, PWN, Warszawa 2008 

Lewicka A. Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej, Wyd. UMCS, Lublin 2006 

Sadowska S. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Akapit, Toruń 2006 

Wyczesany J. Krakowska pedagogika specjalna. Wyd. UP. Kraków. 2011 

Literatura 

uzupełniająca: 

Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), Dzieci chore, niepełnosprawne,  

z trudnościami w rozwoju, Impuls, Kraków 2008 

Kirenko J., Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wyd. UMCS, Lublin 

2007 

Lewicka A., Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej, Wyd. Naukowe AP Krakw 

2006 

Maciarz A., Pedagogika lecznicza i jej przemiany, Wyd. Ak. Żak, Warszawa 2007   

Materiały szkoleniowe MEN (2010) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część I i II 
Opora R., Resocjalizacja - wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych 

społecznie, Impuls, Kraków 2010 

Palak Z. Kompetencje pedagoga specjalnego, Wydaw. UMCS, Lublin 2008 

Pilecka W. Rutkowski M., (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy, edukacji, rewalidacji i terapii 

trudności w uczeniu się, Impuls, Kraków 2009 

Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa 2007 

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP, Gdańsk 2005 

https://scholar.google.pl/citations?user=IfxcausAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/78626/michel_spory_paradygmatyczne_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/78626/michel_spory_paradygmatyczne_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do zaliczenia 15 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie do prac kontrolnych  15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami 

dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  

20 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X  X  

W2 X   X  

U1  X  X  

U2  X  X  

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, PWN, Warszawa 2006 

Tomkiewicz-Bętkowska A.  ABC pedagoga specjalnego, Impuls, Kraków, 2008Attwood T., 

Zespół Aspergera, kompletny przewodnik, Harmonia, Gdańsk 2013 

Vasek S. Zarys pedagogiki specjalnej, Wydaw. UŚ, Katowice 2006 

Wojciechowski F. Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie, Wyd. Ak. Żak, Warszawa, 2007 



Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W OBSZARACH PEDAGOGIKI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Dorota Mętrak 

dr Dorota Mętrak /  

dr Dorota Mętrak / 

dr Dorota Mętrak 

kształcenia kierunkowego 



Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 15    1 1 1    

Cel zajęć: 

 
Wprowadzenie studentów w problematykę innowacyjnej przedsiębiorczości, 

wskazanie innowacyjności jako źródła podnoszenia jakości pracy szkoły oraz  
przygotowanie studentów do kreowania własnego rozwoju zawodowego, 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 
kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY student: 
1. zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych w 

zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości 

K_W01 

 

2. 

zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w sektorze usług 

edukacyjnych i działalności z zakresu usług pedagogicznych 

K_W07 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student: 

 

1. 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizować ich powiązania z 

różnymi obszarami działalności pedagogicznej 

K_U01 

 

2. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych  

z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych oraz prognozować przebieg ich 

rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań   

K_U02 

 

3. potrafi analizować własne działania, samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności wskazując ewentualne obszary wymagające modyfikacji, 

korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii  

K_U04 

4. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega 

i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student: 

1. posługuje się zdobyta wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 

znaczenie wiedzy pedagogicznej, akceptuje zmiany i uczestniczy w realizacji innowacji 

K_K02 

2. jest gotów do oceniania swoich działań i przyjmowania odpowiedzialności za bezpośrednie ich 

skutki 

K_K04 

3. jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – 

zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, inicjowania działań na rzecz 

środowiska społecznego 

K_K06 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza na temat procesów wychowawczo-opiekuńczych, rynku pracy, 

umiejętności w zakresie organizacji działań, kompetencji interpersonalnych. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami 

uczenia się studentów. 

Przedsiębiorczość jako ważny element działalności życia społecznego. 

Istota, cele i założenia przedsiębiorczości jako jednej z kompetencji kluczowych. 

Człowiek przedsiębiorczy i jego cechy. 

Innowacyjność i innowacje a przedsiębiorczość. 

Przedsiębiorczość na gruncie pedagogiki: warunki sprzyjające przedsiębiorczości na 

płaszczyźnie pedagogiki. 

Innowacje w pedagogice. 

Podstawowe przepisy prawa regulujące działalność innowacyjna i eksperymentalną  w 

oświacie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi.  

Pojęcie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość wobec innowacyjności. 

Konteksty prawne działalności innowacyjnej nauczycieli. 

Działania szkoły – planowanie i wypracowywanie rozwiązań kształtujących kreatywność. 

Uwarunkowania innowacyjnych działań nauczyciela. 

Innowacyjna przedsiębiorczość a systemy edukacyjne w Europie. 

Istota innowacji pedagogicznych, rodzaje innowacji i ich praktyczne przykłady.  

Procedury wdrażania innowacji w placówce oświatowej i obowiązująca dokumentacja. 

Podstawowe przepisy prawne. 

Kompetencje kluczowe w rozwoju zawodowym i osobistym pedagoga.  

Przedsiębiorczy pedagog we współczesnej rzeczywistości – możliwości i społeczne 

oczekiwania.  

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja problemowa, panel dyskusyjny, praca zespołowa, metoda projektu 

Literatura 

podstawowa: 

Bugajska-Jaszczołt B., Karczewska J. Przychodni., A., Zyzik E., Kompetentny Nauczyciel 

wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość, Kielce. . 2013 

Maj A,  Innowacje i eksperymenty edukacyjne–podstawy pedagogiczne, prawne i 

metodologiczne, - Roczniki Pedagogiczne .2020  

Sajdera J.  Inicjatywy przedsiębiorcze na rzecz edukacji z perspektywy działalności 

Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, Przedsiębiorczość-Edukacja ( 2020) 

Atroszko B, Miejsce innowacyjności w standardach kształcenia nauczycieli, Forum 

Oświatowe .2020 

Ziółkowski P, Rola innowacji pedagogicznych w szkole. 2022  

Jones C.,  A signature pedagogy for entrepreneurship education,  Journal of Small Business 

and Enterprise Development. 2018. 

Marciniak-Kulka E., Neyman O. Wysocka J. Wspomaganie szkół w kształtowaniu 

kompetencji: innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa uczniów,  Warszawa, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji .2017 

Rachwał T., Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych,   Warszawa Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji .2019 

Zioło Z., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

[w:] Rola przedsiębiorczości opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał  T.(red.), 

„Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa-Kraków. 2008 

Szuścik U., Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. 1 i t.2, 

Wyd. UŚ. Katowice 2014 

Stewart J., Mosty zamiast murów, Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa .2012 

Guliński J. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka, PARP, Warszawa .2005 

Kompetencje zawodowe młodych, Wydawnictwo UJ , Kraków .2008 

Makieła Z. Przedsiębiorczość Wybrane zagadnienia, Wydaw. PWSZ, Jarosław. 2007 

Wawrzyniak J. Przedsiębiorczość w szkole i poza szkołą. Dom Wyd. ABC. Warszawa. 2006 

 Makieła Z. Przedsiębiorczość Wybrane zagadnienia. Wydaw.PWSZ w Jarosławiu. Jarosław. 

2007 

Literatura 

uzupełniająca 

Kochanowska E., Skibska J.  Nauczyciel wobec wyzwań, Współczesności. Dylematy, 

poszukiwania i inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej 

Bielsko-Biała .2013  

Półturzycki J., Innowacja pedagogiczna, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa. 2003 

Zioło Z. Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Nowa Era,  Kraków. 2010 

Zioło Z. Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, Nowa Era, Kraków 2010 

https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18290_rped20122-2
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18290_rped20122-2
https://scholar.google.pl/citations?user=Gl6-EOkAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7775
https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7775
https://scholar.google.pl/citations?user=FM1zpKoAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/703
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/21345
https://scholar.google.pl/citations?user=hYH1lukAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSBED-03-2018-0080/full/html


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
35 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

40 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

U3  X X X  

U4  X X X  

K1  X X X  

K2  X X X  

K3  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

eng.: OLD POLISH UNIVERSITY IN KIELCE 

                       

Topic:  ENTREPRENEURSHIP 

Organizational Unit: INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCES 

Study programme: SOCIAL WORK 

Level of study: BACHELOR’S DEGREE PROGRAM  

Education profile: PRACTICAL 

Course language: ENGLISH 

Study form: FULL-TIME 

Study semester: IV 

Coordinator Instructor Module/Course type 

dr hab. Radosław Harabin 

prof StANS 

dr hab. Radosław Harabin prof StANS 

dr hab. Radosław Harabin prof StANS 

dr hab. Radosław Harabin prof StANS 
core 



Course type / Hours: 35 
Credit 

Form 
ECTS credits: 3 

L. Aud. Wk sh  F.L. Sem. Int. 
Credit 

L. Aud. Wk sh  F.L. Sem. Int. 

10 10 15    1 1 1    

Course 

assignments: 

 

This course is designed for students who want to explore social enterprise start-ups, as well 

as those students who are just curious about the field and want to learn more about 

entrepreneurship and explore career opportunities. Students will learn the requisite knowledge 

and skills to develop their own business feasibility plan that explores starting a new social 

venture, nonprofit or commercial enterprise. This course will  help students who are interested 

in exploring the field of social entrepreneurship, and how it fits with their career aspirations 

including starting new ventures or working in human service settings where business and 

entrepreneurship knowledge, skills and use of self are needed. Students will study and analyze 

domestic and global applications of social entrepreneurship theories, concepts and practices 

gain knowledge and acquire skills in utilizing business and financial measures, reports and 

tools that can be broadly applied in their careers, identify a social problem or unmet need in 

the community or around the globe and construct a business feasibility plan that examines the 

viability of developing a start-up social or commercial enterprise, a program within an existing 

nonprofit organization, or a collaborative venture that addresses the need. 

 

No 
LEARNING OUTCOMES 

 

Reference of study 

program learning 

outcomes. 

in terms of KNOWLEDGE: 

01 Student will be able to define social entrepreneurship and distinguish its elements from 

across a continuum of organizational structures from traditional nonprofits to social 

enterprises to traditional for profits. 

K_W01 

02 Student will be able to know the rules of creating and developing forms of individual 

entrepreneurship in the area of educational service 
K_W07 

in terms of SKILLS: 

01 Student will be able to assess the strengths and limitations of social entrepreneurship in 

addressing social problems in the urban context 
K_U01 

02 Student will be able to appraise the role of the social entrepreneur in addressing protracted 

social problems, disrupting the status quo and achieving social impact 
K_U04 

03 Student will be able to analyze the operations of a human service organization using social 

entrepreneurial orientation and industry assessment and diagnostic tools 

K_U09 

K_U11 

in terms of SOCIAL COMPETENCE: 

01 Student will be able to apply the knowledge if social entrepreneurs, understand social 

changes and accept them 
K_K02 

02 Student will be able to assess their activities and be responsible for the results 

  
K_K04 

 Entry 

requirements: 

Understanding the basics of economics 

  

Educational 

content: 

Introduction to Social Entrepreneurship. 
Review the course syllabus, structure and organization, and required readings and 

assignments. 

Overview of Social Entrepreneurship. 
How does social entrepreneurship compare with commercial enterprises, traditional nonprofit 

service providers, and social activism? We will discuss terms, concepts and models in the 

field of social entrepreneurship. 

Defining Social Entrepreneurship. 
There is no common definition of social entrepreneurship. We will examine various ways 

social entrepreneurship has been defined with a focus on the different schools of thought – 

social enterprise vs. social innovation. 

Mapping the Social Entrepreneurship Ecosystem. 



 

 

 

Assessing social change opportunities and designing social change ventures to meet 

unmet needs. 

What problem are you trying to solve? Characterizing your challenge and co-creating with 

communities. We will learn about business and entrepreneurship concepts and tools that help 

define, assess and clarify social change venture opportunities. 

Market and industry analysis. 
What’s your marketing strategy? Who else plays in your space? Why is your solution better or 

meets an unfulfilled need? What industry are you operating in? How do industry dynamics 

affect your social change strategies and solutions? 

Business planning for social entrepreneurs. 
What’s your business model? We’ll continue our examination of business planning theories 

and tools that can help you articulate how your social change venture will create, deliver and 

capture value” for users and other stakeholders. 

Funding your social venture. 
Discussion of how organizations generate revenue, particularly operating revenue, and 

differences between available revenue streams for nonprofits, for profits, government 

organizations and hybrid models. Plus, discussion of capital structures of nonprofits, for 

profits and social enterprises. 
Structuring your social change ventures and other organization considerations. 

An overview of legal structures, funding considerations, and legal and tax risks and liabilities. 
Social Work Start-up 

Evaluating outcomes and measuring impast. 
Examination of performance measurement concepts and tools used in the human services 

sector (e.g. Theory of Change and the Logic Model or Theory of Change), as well as 

performance management concepts and tools (e.g. triple bottom line, balanced scorecard). 

Social Innovation Challenge Showcase. 

Scaling Up & Impact Investing. 
Discussion of the importance of scale in achieving 

social impact, and how it applies to social entrepreneurship and innovation. 

Group Presentations.   
Additionally: Interview with the invited US entrepreneur 

Teaching 

methods: 

lecture, class discussion, in-class exercises, videos, guest speakers 

and graded assignments 

Basic 

literature: 

Pach J., Śliwa R., Maciejewski Wojciech Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, 

Wydawnictwo CeDeWu, 2019 

Lisowska, R.,  Ropęga, J. Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych  

i średnich firm.  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2019 

Łochnicka, D. Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2016 

 Murzyn D. Ekonomia społeczna: między rynkiem, państwem, a obywatelem. Warszawa: Difin, 

2018 

Manimala M. i in. Entrepreneurship Education: Experiments with Curriculum, Pedagogy and 

Target Groups, Springer Nature Singapore Ptc, Ltd., 2017 

Philips W. An American Enterpreneur. Philips service industrines. 2010 

Supplementary 

literature: 

Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. Boca Raton, FL: CRC Press. 

(Introduction, pp. 1-19) 

Janus, K. K. (2017). Social startup success. New York, NY: Lifelong Books. (Part 1 Testing 

Ideas, pp. 3-45) 

Power, R. (2017). The Entrepreneurs Book of Actions: Essential Daily Exercises and Habits 

for Becoming Wealthier, Smarter, and More Successful Hardcover. Publisher: McGraw-Hill 

Education; 1st edition (January 5, 2017). ISBN-13: 978-1259859175 

Harvard Business Review. (2018). The Harvard Business Review Entrepreneur's Handbook: 

Everything You Need to Launch and Grow Your New Business. Publisher: Harvard Business 

Review Press. ISBN-13: 978-1633693685 

https://multiszop.pl/lisowska-renata,f62063
https://multiszop.pl/ropega-jaroslaw,f59795
https://multiszop.pl/wydawnictwo-uniwersytetu-lodzkiego,f38354
https://www.amazon.com/Rhett-Power/e/B01G4F9FLO/ref=dp_byline_cont_book_1


ECTS CREDIT BALANCE - STUDENT WORKLOAD 

Category Student workload 

Contact hours (teaching hours according to the timetable) 
 

35 

Literature studies 20 

Preparation for case study 20 

Total: 75 

Total number of ECTS points for the topic: 3 

*Contact hours 

 

VERIFICATION METHODS  OF ACHIEVED LEARING OUTCOMES  

Learning outcomes 

for topic 

Verification Methods 

Credit 
Control 

papers 
Projects 

Workshop 

activities 

Others* 

 

W1 X   X  

W2 X   X  

U1   X X  

U2   X X  

U3   X X  

K1    X 

presentation, 

observation of the 

attitude and evaluation 

of the presented 

position/opinion 

K2    X 

presentation, 

observation of the 

attitude and evaluation 

of the presented 

position/opinion 

 

ASSESSMENT CRITERIA OF THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVEMENT GRADING 

AND ASSIGNMENTS 

Grade 
Evaluation criteria 

 

3 61-68% Mastering the content and programming skills at a basic level, chaotic answers, necessary guiding 

questions. Performs tasks under supervision. 

3,5 69-76% Mastering the curriculum content at a basic level, structured answers, requires the help of a teacher. 

4 77-84% Mastering the software content on a basic level, structured, stand-alone responses. Problem solving 

in typical situations. 

4,5 85-92% The scope of knowledge presented goes beyond the basic level based on the supplementary 

literature provided. Solving problems in new and complex situations. 

5 93-100% The scope of presented knowledge goes beyond the basic level based on independently acquired 

scientific sources of information. 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Małgorzata Bogaj 

dr Małgorzata Bogaj  

dr Lidia Pawelec 

dr Lidia Pawelec 

kształcenia dyplomowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 2 1    

Cel zajęć: 

 

Wyposażenie studentów w wiedzę metodologiczną i umiejętności niezbędne do prowadzenia 

różnego rodzaju aktywności naukowej i badania efektywności własnych działań w przyszłej 

pracy zawodowej. Przygotowanie studenta do projektowania etapów procesu badawczego, do 

właściwego doboru metod, technik i narzędzi, do prowadzenia pomiaru i przetwarzania 

wyników badań ilościowych i jakościowych, do korzystania ze źródeł naukowych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna  i rozumie miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz metodologiczne powiazania z 

innymi dyscyplinami. 

K_W02 

02 Zna podstawowe zasady projektowania i prowadzenia badan w pedagogice. K_W11 

                                      w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi diagnozować i prognozować sytuacje z zakresu działalności pedagogicznej 

(określać problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki w badaniach naukowych). 

K_U03 

02 Posiada umiejętności badawcze, potrafi dobierać metody, techniki oraz narzędzia 

badawcze adekwatne do stawianych problemów i budować narzędzia własne. 

K_U10 

03 Potrafi podejmować interakcje społeczne niezbędne przy prowadzeniu badań 

pedagogicznych, współpracować w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie procesu 

badawczego. 

K_U11 

                                            w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 



01 Ma świadomość typowych kwestii etycznych występujących w badaniach 

pedagogicznych. 
K_K03 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

 

 

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, socjologii ogólnej                          i 

psychologii ogólnej oraz biomedycznych podstaw rozwoju człowieka. Powinien także posiadać 

podstawowe umiejętności pracy na komputerze, mieć ukończony kurs przedmiotów: Ochrona 

własności intelektualnej, Informacja naukowa i biblioteczna 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Badania pedagogiczne i ich znaczenie w uprawianiu nauk o kształceniu                             i 

wychowaniu.  

Schematy poznania naukowego; cele zewnętrzne i wewnętrzne. 

Tok postępowania badawczego (przedmiot badań, cele badawcze, problemy                         i 

hipotezy, zmienne i wskaźniki, teren badań, itp.) 

Metody badań ilościowych. 

Metody badań jakościowych. 

Metody badań triangulacyjnych. 

Etyczne problemy prowadzenie badań i ich interpretacja-między kodeksem etycznym  

a podstawa praktycznego działania. 

Konceptualizacja badań pedagogicznych. Istota, charakter i zadania pracy dyplomowej. Struktura 

pracy, uzasadnienie, osadzenie tematu na tle istniejącej literatury i badań. 

Wprowadzenie do zagadnień metod i technik badawczych – omówienie treści realizowanego 

programu.  

Struktura procesu badawczego.  

Problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki. 

Konstruowanie narzędzi badawczych. 

Nowe technologie ułatwiające prowadzenie badań. 

Stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych. 

Źródła, przypisy i bibliografia w pracy naukowej. 

Warsztat umiejętności diagnostycznych pedagoga – koncepcja metodologiczna badań 

problemowych danej rzeczywistości pedagogicznej 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład i prezentacja, dyskusja, analiza tekstu, sytuacje problemowe, metody praktyczne  

Literatura 

podstawowa: 

Kubinowski D . Jakościowe badania pedagogiczne, 2018 

Mistrzowska szkoła badań pedagogicznych Marii Dudzikowej, B Śliwerski - Studia  

z Teorii Wychowania, 2019  

Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badan w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo 

UAM, Poznań 2006 

Goriszowski W. Wstęp do ogólnej metodologii badan w naukach pedagogicznych, Wyd. WSP, 

Warszawa 2006 

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, 

Kraków 2010 

Maszke A., Metodologiczne podstawy badan pedagogicznych, Wyd. U R Rzeszów 2004 

Janowski A., Poznawanie uczniów, Wydawnictwo ”Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2002 

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

2002 

Palka S. (red.), Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006 

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

Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2000  

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2008  

Pilch T., Bauman T., Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, 

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000 

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-aedaeeb6-1ff7-4e2a-a387-a86742bb3ae7/c/SzTW_-_1__26__2019_-_Boguslaw_Sliwerski_-_rozprawa.pdf
https://scholar.google.pl/citations?user=2zYom2sAAAAJ&hl=pl&oi=sra


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z 

planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do egzaminu, do zajęć, prac kontrolnych, przygotowanie 

projektu 

30 

Przygotowanie do prac kontrolnych, w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia 

30 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

(jakie?) 

W1 X  X   

W2 X X X   

U1  X X   

U2  X X   

U3   X X  

K1   X X  

*Opracowanie propozycji metodologicznej badania wskazanego obszaru działalności pedagogicznej 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA 

STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Literatura 

uzupełniająca: 

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

Kraków 2011 

Pilch T. Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2006  



Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM PROJEKTOWE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV - VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Tomasz Konopka dr Tomasz Konopka kształcenia dyplomowego 



Forma zajęć / Liczba godzin:  

50 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 10 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

    50      10  

Cel zajęć: 

 

Poszerzenie wiedzy z wybranego obszaru. Doskonalenie umiejętności projektowania 

rozwiązań sytuacji i zjawisk pedagogicznych. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego 

zdobywania wiedzy. Nabycie doświadczenia w pisaniu tekstu naukowego. Napisanie 

pracy dyplomowej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Ma zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice,  

a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach 

badawczych. 

K_W11 

02 Ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranej subdyscypliny pedagogiki, obejmującą 

terminologię, teorię i metodykę 

K_W12 

03 ma zaawansowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, 

procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

K_W15 

                                      w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wykorzystując wiedzę z zakresu pedagogiki (zwłaszcza studiowanej specjalności) oraz 

powiązanych z nią dyscyplin, dostrzega, analizuje i interpretuje zjawiska, procesy oraz 

projektuje określone działania lub rozwiązania wybranych problemów pedagogicznych. 

K_U02 

02 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności  

z wykorzystaniem technologii ICT 

K_U04 

03 Precyzyjnie i spójnie wypowiada się na temat zagadnienia podjętego w pracy projektowej. 

Potrafi samodzielnie przygotować i zaprezentować uzasadnienie wyboru określonej 

problematyki, planowany sposób weryfikacji oraz założenia projektowanych rozwiązań. 

Student posiada umiejętność tworzenia tekstu naukowego. 

K_U06 

 

K_U08 

04 potrafi zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego – formułować 

problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badan, zwłaszcza 

związanych z obszarem działalności praktycznej 

K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest świadomy swojej wiedzy i kompetencji, jest zdolny do dokonania samooceny własnych 

umiejętności w zakresie tworzenia tekstu naukowego lub projektowania działania 

praktycznego. 

K_K01 

02 Ma przekonanie o sensie podejmowania działań pedagogicznych w różnych środowiskach 

wychowawczych przeprowadza badania /działania zgodnie z zasadami etyki. 

K_K05 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Posiadanie wiedzy z zakresu studiowanej specjalności. Wiedza i umiejętności z zakresu metod i 

technik badań pedagogicznych. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami uczenia 

się studentów.  

Wprowadzenie w tematykę zajęć: zapoznanie z budową pracy projektowej, wyjaśnienie techniki 

pisania pracy (przypisy, marginesy itp.).   

Ustalenie i zatwierdzenie przez promotora tematu pracy, ustalenie założeń metodologicznych 

pracy, prezentacja przez studenta celu i tez pracy, przygotowanie wstępnej bibliografii (minimum 

15 pozycji prac zwartych), przygotowanie i prezentacja materiałów źródłowych (np. danych 

statystycznych, artykułów naukowych i popularno-naukowych), pisemne przedstawienie założeń 

i struktury pracy (plan pracy) 



 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
 

50 

Napisanie pracy dyplomowej 200 

Godziny razem: 250 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 10 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1    X X 

W2    X X 

W3    X X 

U1    X X 

U2    X X 

U3    X X 

U4    X X 

K1    X X 

K2    X X 

* Napisanie pracy dyplomowej 

Przygotowanie referatu związanego z tematem pracy.  

Prezentacja referatu.  

Przygotowanie i prezentacja tzw. części teoretycznej pracy. Przedstawienie ostatecznej 

bibliografii. 

Opracowanie kolejnych części pracy projektowej (np. analiza dokumentów, przeprowadzenie 

i opracowanie badań empirycznych).  

Prezentacja pracy projektowej. 

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. 

Metody 

dydaktyczne: 

dyskusja, pokaz, prezentacje studentów, praca z materiałem źródłowym, metoda 

projektu, praca indywidualna ze studentem 

Literatura 

podstawowa: 

Babbie E.,Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010 

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

Kraków 2011 

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Impuls”, 

Kraków 2010 

Literatura 

uzupełniająca: 

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, 2004 

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

Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2010 

Palka S., Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2006 

Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2010 

Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1989 



 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 



 
 

 STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 

Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA ZAWODOWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: 1 i 2 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Renata Leśniak 
Opiekun praktyk z ramienia 

Instytucji 
praktyczny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia Liczba punktów ECTS 
ogółem: 12 Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
     320 

Cele przedmiotu 

Praktyka pierwszego semestru powinna posiadać charakter obserwacyjny (hospitacyjny), co oznacza 

prowadzenie przez studenta obserwacji całokształtu działalności placówki, z możliwością podejmowania 

prostych zadań pod nadzorem opiekuna praktyk. Praktyka drugiego semestru powinna posiadać charakter 

obserwacyjno-asystencki, co oznacza prowadzenie przez studenta obserwacji całokształtu działalności 

placówki, z możliwością podejmowania zadań pod nadzorem opiekuna praktyk. 

 

 

E
fe

k
t 

Student, który zaliczył przedmiot  
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

W01 Zna i rozumie sposób organizacji placówki, w której odbywa praktykę, zna 

dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne regulujące działalność edukacyjną 

placówki w których odbywa praktykę, w tym dotyczącą zadań pozostających  

w kompetencji pedagoga. Zna zasady organizacji przestrzeni pracy. Zna przepisy 

i zasady etyki 

K_W03  
K_W14 

K_W15 

K_W16 

W02 Zna i rozumie potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej, resocjalizacyjnej 

K_W14 

W03 Zna i rozumie metodykę pracy pedagoga – szczególnie metodykę pracy 

opiekuńczo-wychowawczej i diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi/ uczniami 

K_W15 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 



U01 Potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania 

motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży. Diagnozuje 

sytuacje wychowawcze oraz rozpoznaje strategie działań praktycznych  

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

K_U02 

K_U03 

U02 Potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień 

pedagogicznych dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem placówki, 

w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych. 

Używa języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników procesy 

dydaktyczno-wychowawczego. 

K_U06  

K_U07 

U03 Potrafi analizować dokumentację dostępną w placówce, prezentować własne 

opinie na jej temat popierając je argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych 

K_U04 

U04 Potrafi prowadzić obserwację uczestniczącą zajęć lekcyjnych, zajęć 

zespołowych, zajęć grupowych z zakresu profilaktyki, integracji, podstawy 

programowej i inne wynikające ze specyfiki placówki. 

K_U01 

U05 Potrafi przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem 

profesjonalnych działań w placówce 

K_U14 

U06 Potrafi przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności  

z zakresu praktyki pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści  

w nich zawarte. 

K_U15 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów: 

K01 Jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności 

pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej 

K_K02 

K02 Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany  

i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania 

praktyki.  

K_K03  

K_K04 

K03 Jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 
Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 

Metody 

dydaktyczne: 
Instruktaż, klasyczna metoda problemowa, zajęcia praktyczne, pokaz z opisem, 

metoda projektów. 

Treści 

kształcenia: 
 

Program praktyk powinien umożliwiać ogólne zapoznanie ze specyfiką działalności  

w placówkach oświatowych, w tym: ze strukturą i zakresem działania placówki; z systemem 

organizacji pracy; z zasadami i normami etycznymi, obowiązującymi w placówce;  

z systemem doskonalenia kwalifikacji zawodowych; z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy; z aktami prawnymi dotyczącymi podstaw prawnych funkcjonowania placówki, 

Statutem; przepisami prawnymi, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych  

i informacji niejawnych; ze sposobami prowadzenia dokumentacji na poszczególnych 

stanowiskach pracy i poprawnym jej prowadzeniu; 

Program praktyki zawodowej powinien uwzględniać odpowiedni zakres samodzielności 

wykonywania czynności praktycznych oraz odpowiedni charakter treści kształcenia, według 

zasady: praktyki semestrów I i II powinny posiadać charakter obserwacyjno-asystencki 

oraz ogólnokierunkowy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności pedagogicznej. 

W zależności od specyfiki jednostki organizacyjnej, w której odbywać się będzie praktyka, 

program powinien również uwzględniać wybrane problemy psychologiczno-pedagogiczne.  

W szczególności może obejmować:  

1) obserwowanie: 

1. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk z ramienia placówki oraz 

prowadzonych przez niego zajęć, 



 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
320 

Godziny razem: 320 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 12 

 

 

 

 

 

2. sposobu integrowania przez opiekuna z ramienia placówki różnej działalności,  

w tym dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej, pomocowej, 

profilaktycznej, 

3. dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania, postaw 

dzieci i młodzieży, 

4. sposobów aktywizowania i dyscyplinowania dzieci/ uczniów, 

5. działań i czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk z ramienia placówki 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w klasie/grupie, 

2) nawiązywanie kontaktów z osobami korzystającymi z pomocy świadczonej przez 

 placówkę, 

3)  współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb 

dydaktyczno-wychowawczych i społecznych dzieci/ uczniów, 

4)  współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

1. sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 

5) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, w tym: 

1. prowadzenie dokumentacji praktyki, 

2. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

3. ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, 

wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych i pomocowych (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

4. ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

5. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji  

i przeprowadzanych działań, 

6. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mikiewicz P., Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły, [w:] P. Rudnicki,  

B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.) Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne  

i profesjonalne aspekty roli, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2008, 

Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa 2000 

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 

2005. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie - przewodnik po 

metodach aktywizujących, Jedność, Kielce 2010. 

Edwards C. H. Dyscyplina i kierowanie klasą, Wydawnictw Szkolne PWN, Warszawa 2008 

Karwowska-Struczyk M., Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, 

Warszawa 2012. 

Muchacka B., Czaja-Chudyba I., Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka  

w sytuacjach edukacyjnych, Impuls, Kraków 2007. 

Pilecka W. Rutkowski M. (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze 

ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy, edukacji, rewalidacji i terapii trudności  

w uczeniu się, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 

Ruppert, B., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk 2006 

Vopel K. W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży części 1,2,3,4, Jedność, 

Kielce 2009. 



SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W01 x   x  

W02 x   x  

W03 x   x  

U01 x   x  

U02 x   x  

U03 x   x  

U04 x   x  

U05 x   x  

U06 x     

K01 x   x  

K02 x   x  

K03 x   x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

2,0 Student: nie zna i nie rozumie sposobu organizacji placówki, w której odbywa praktykę, nie zna 

dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, regulujących działalność edukacyjną placówki, w tym 

dotyczących zadań pozostających w kompetencji pedagoga. Nie zna zasad organizacji przestrzeni 

pracy. Nie zna przepisów i zasad etyki; nie zna i nie rozumie potrzeb i oczekiwań podmiotów 

działalności edukacyjno- wychowawczej, nie zna i nie rozumie metodyki pracy pedagoga; nie potrafi 

wykorzystać koncepcji i narzędzi teoretycznych w celu analizowania motywów i wzorów zachowań. 

Nie potrafi diagnozować sytuacji wychowawczych oraz nie rozpoznaje strategii działań 

praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; Nie potrafi 

wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki 

związanej z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych. Nie potrafi używać języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. Nie potrafi analizować dokumentacji dostępnej w placówce, 

prezentować własnych opinii na jej temat, nie potrafi prowadzić obserwacji uczestniczącej zajęć 

lekcyjnych, zajęć zespołowych, zajęć grupowych z zakresu profilaktyki, integracji, podstawy 

programowej i innych wynikających ze specyfiki placówki; Nie potrafi przejmować zadań, nie ma 

rozwiniętych umiejętności organizacyjnych pozwalających na realizację celów związanych  

z projektowaniem i podejmowaniem działań w placówce; Nie potrafi przygotować dokumentacji 

potwierdzającej podejmowane czynności. Nie jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną  

w praktycznej działalności pedagogicznej, nie rozumie społecznego znaczenia wiedzy 

pedagogicznej; nie jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, nie jest zaangażowany  

i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; nie jest gotów 

do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy 

indywidualnej, jak i zespołowej. 

3,0-3,5 Student: zna i rozumie sposób organizacji placówki, w której odbywa praktykę, zna dokumenty 

wewnętrzne regulujące działalność edukacyjną placówki; zna zasady organizacji przestrzeni pracy; 

zna przepisy i zasady etyki; zna i rozumie wybrane potrzeby podmiotów działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i profilaktycznej; zna i rozumie metodykę pracy pedagoga; 

potrafi wykorzystać koncepcje albo narzędzia teoretyczne w celu analizowania motywów i wzorów 

zachowań; potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych 

dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem placówki; potrafi analizować dokumentację 

dostępną w placówce; potrafi prowadzić obserwację uczestniczącą zajęć lekcyjnych i zajęć 

zespołowych; potrafi pod nadzorem przejmować zadania; zgromadził dokumentację potwierdzającą 



podejmowane czynności z zakresu praktyki pedagogicznej, lecz popełnił błędy w jej wypełnianiu lub 

nie potrafi merytorycznie uzasadniać treści w nich zawartych; jest gotów posługiwać się zdobytą 

wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej; jest gotów przestrzegać zasad etyki 

zawodowej; jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – 

zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

4,0-4,5 Student: zna i rozumie sposób organizacji placówki, w której odbywa praktykę, zna dokumenty 

wewnętrzne regulujące działalność edukacyjną placówki, w tym dotyczącą zadań pozostających  

w kompetencji pedagoga; zna zasady organizacji przestrzeni pracy; zna przepisy i zasady etyki; zna  

i rozumie metodykę pracy pedagoga – szczególnie metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej; zna 

i rozumie potrzeby podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej  

i profilaktycznej; potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania 

motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci/ uczniów i młodzieży; potrafi wypowiadać się 

na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej  

z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych. potrafi analizować dokumentację dostępną w placówce, prezentować własne opinie na 

jej temat; potrafi prowadzić obserwację uczestniczącą zajęć lekcyjnych, zajęć zespołowych, zajęć 

grupowych; potrafi przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na 

realizację celów związanych z projektowaniem profesjonalnych działań w placówce; potrafi 

przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki 

pedagogicznej, lecz popełnił błędy w merytorycznym uzasadnieniu treści w nich zawartych; jest 

gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 

społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej; jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, jest 

zaangażowany i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; 

jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno 

podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

5,0 Zna i rozumie sposób organizacji placówki, zna dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne regulujące 

działalność edukacyjną placówki w których odbywa praktykę, w tym dotyczącą zadań pozostających 

w kompetencji pedagoga; zna zasady organizacji przestrzeni pracy. Zna przepisy i zasady etyki; zna  

i rozumie potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

pomocowej i profilaktycznej; zna i rozumie metodykę pracy pedagoga – szczególnie metodykę pracy 

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi/ uczniami; potrafi wykorzystać koncepcje  

i narzędzia teoretyczne w celu analizowania motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci  

i młodzieży; diagnozuje sytuacje wychowawcze oraz rozpoznaje strategie działań praktycznych  

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; potrafi wypowiadać się na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej  

z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych; używa języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników procesu dydaktyczno-

wychowawczego; potrafi analizować dokumentację dostępną w placówce, prezentować własne opinie 

na jej temat popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych; potrafi 

prowadzić obserwację uczestniczącą zajęć lekcyjnych, zajęć zespołowych, zajęć grupowych z zakresu 

profilaktyki, integracji, podstawy programowej i inne wynikające ze specyfiki placówki; potrafi 

przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 

związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań w placówce; potrafi 

przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki 

pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści w nich zawarte; jest gotów przestrzegać 

zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych 

podczas odbywania praktyki; jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 

Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA ZAWODOWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: 3 i 4 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Renata Leśniak 
Opiekun praktyk z ramienia 

Instytucji 
praktyczny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia Liczba punktów ECTS 
ogółem: 12 Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZO 
     320 

Cele przedmiotu 

Praktyka trzeciego semestru powinna posiadać charakter asystencki, co oznacza współudział studenta  

w całokształcie działalności placówki, z możliwością podejmowania zadań pod nadzorem opiekuna praktyk. 

Praktyka drugiego semestru powinna posiadać charakter asystencko-uczestniczący, co oznacza współudział 

studenta w całokształcie działalności placówki, z możliwością podejmowania samodzielnych zadań. 

 

 

E
fe

k
t 

Student, który zaliczył przedmiot  
Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

W01 Zna i rozumie sposób funkcjonowania i organizacji placówki oświatowej, w której 

odbywa praktykę, zna zadania statutowe, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych – w tym zadań 

pozostających w kompetencji pedagoga. Zna dokumentację obowiązującą  

w placówce, organizację przestrzeni pracy. Zna i rozumie przepisy i zasady etyki 

K_W03  

K_W14 

K_W15 

K_W16 

W02 Zna i rozumie potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej, resocjalizacyjnej 

K_W14 

W03 Zna i rozumie metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, 

terapeutycznej – szczególnie metodykę pracy diagnostyczno-terapeutycznej  

z dziećmi/ uczniami 

K_W15 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 



U01 Potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania 

motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży. Diagnozuje  

i prognozuje sytuacje wychowawcze oraz analizuje strategie działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

K_U02 

K_U03 

U02 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej  

z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych. Wykształcił umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, używa języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników 

procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

K_U06  

K_U07 

U03 Potrafi stosować narzędzia badawcze, ocenić przydatność typowych metod, 

procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 

działalności pedagogicznej 

K_U04 

U04 Potrafi przygotować i współprowadzić zajęcia lekcyjne, zajęcia zespołowe, zajęcia 

grupowe z zakresu profilaktyki, integracji, podstawy programowej i inne 

wynikające ze specyfiki placówki. 

K_U01 

U05 Potrafi przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem 

profesjonalnych działań w placówce 

K_U14 

U06 Potrafi przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności  

z zakresu praktyki pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści w nich 

zawarte. 

K_U15 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów: 

K01 Jest gotów samodzielnie posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej 

działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej 

K_K02 

K02 Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany  

i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki.  

K_K03  

K_K04 

K03 Jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej  

w zakresie czynności opiekuńczo-wychowawczych 

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 
Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 

Metody 

dydaktyczne: 
Instruktaż, klasyczna metoda problemowa, zajęcia praktyczne, pokaz z opisem, 

metoda projektów. 

Treści 

kształcenia: 
 

Program praktyk powinien umożliwiać ogólne zapoznanie ze specyfiką działalności  

w placówkach w tym: ze strukturą i zakresem działania jednostki; zapoznanie się z systemem 

organizacji pracy; z zasadami i normami etycznymi, obowiązującymi w placówce;  

z systemem wynagradzania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych; z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; z aktami prawnymi dotyczącymi podstaw prawnych 

funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej; przepisami prawnymi dotyczącymi zadań  

i kompetencji osób funkcyjnych w danej jednostce organizacyjnej, przepisami prawnymi 

dotyczącymi ochrony informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych 

obowiązującymi w jednostce organizacyjnej; techniką wykonywania dokumentacji na 

poszczególnych stanowiskach pracy i poprawnym jej prowadzeniu; 

Program praktyki zawodowej powinien uwzględniać odpowiedni zakres samodzielności 

wykonywania czynności praktycznych oraz odpowiedni charakter treści kształcenia, według 

zasady: praktyki semestrów III i IV powinny posiadać charakter asystencko-uczestniczący 

oraz ogólnokierunkowy. 

W zależności od specyfiki jednostki organizacyjnej, w której odbywać się będzie praktyka, 

program powinien również uwzględniać wybrane problemy psychologiczno-pedagogiczne.  

W szczególności może obejmować:  



 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
320 

Godziny razem: 320 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie 

umów zawartych z przedstawicielami placówek, 

7) nawiązywanie kontaktów z osobami korzystającymi z pomocy świadczonej przez 

 placówkę, 

8)  rozpoznawanie potrzeb dydaktyczno-wychowawczych i społecznych dzieci/ uczniów, 

9)  Współudział w organizowaniu aktywności na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami, 

10) współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

2. sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 

3. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

11) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

 pedagogicznych, w tym: 

7. prowadzenie dokumentacji praktyki, 

8. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

9. ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, 

wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych i pomocowych (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

10. ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

11. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji  

i przeprowadzanych działań, 

12. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mikiewicz P., Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły, [w:] P. Rudnicki,  

B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.) Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne  

i profesjonalne aspekty roli, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2008, 

Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa 2000 

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 

2005. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie - przewodnik po 

metodach aktywizujących, Jedność, Kielce 2010. 

Edwards C. H. Dyscyplina i kierowanie klasą, Wydawnictw Szkolne PWN, Warszawa 2008 

Karwowska-Struczyk M., Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, 

Warszawa 2012. 

Muchacka B., Czaja-Chudyba I., Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka  

w sytuacjach edukacyjnych, Impuls, Kraków 2007. 

Pilecka W. Rutkowski M. (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze 

ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy, edukacji, rewalidacji i terapii trudności  

w uczeniu się, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 

Ruppert, B., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk 2006 

Vopel K. W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży części 1,2,3,4, Jedność, 

Kielce 2009. 



SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W01 x   x  

W02 x   x  

W03 x   x  

U01 x   x  

U02 x   x  

U03 x   x  

U04 x   x  

U05 x   x  

U06 x     

K01 x   x  

K02 x   x  

K03 x   x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

2,0 Student: nie zna i nie rozumie sposobu organizacji placówki, w której odbywa praktykę, nie zna 

dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, regulujących działalność edukacyjną placówki, w tym 

dotyczących zadań pozostających w kompetencji pedagoga. Nie zna zasad organizacji przestrzeni 

pracy. Nie zna przepisów i zasad etyki; nie zna i nie rozumie potrzeb i oczekiwań podmiotów 

działalności edukacyjno- wychowawczej, nie zna i nie rozumie metodyki pracy pedagoga; nie potrafi 

wykorzystać koncepcji i narzędzi teoretycznych w celu analizowania motywów i wzorów zachowań. 

Nie potrafi diagnozować sytuacji wychowawczych oraz nie rozpoznaje strategii działań 

praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; Nie potrafi 

wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki 

związanej z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych. Nie potrafi używać języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. Nie potrafi analizować dokumentacji dostępnej w placówce, 

prezentować własnych opinii na jej temat, nie potrafi prowadzić obserwacji uczestniczącej zajęć 

lekcyjnych, zajęć zespołowych, zajęć grupowych z zakresu profilaktyki, integracji, podstawy 

programowej i innych wynikających ze specyfiki placówki; Nie potrafi przejmować zadań, nie ma 

rozwiniętych umiejętności organizacyjnych pozwalających na realizację celów związanych  

z projektowaniem i podejmowaniem działań w placówce; Nie potrafi przygotować dokumentacji 

potwierdzającej podejmowane czynności. Nie jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną 

w praktycznej działalności pedagogicznej, nie rozumie społecznego znaczenia wiedzy 

pedagogicznej; nie jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, nie jest zaangażowany  

i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; nie jest gotów 

do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy 

indywidualnej, jak i zespołowej. 

3,0-3,5 Student: zna i rozumie sposób organizacji placówki, w której odbywa praktykę, zna dokumenty 

wewnętrzne regulujące działalność edukacyjną placówki; zna zasady organizacji przestrzeni pracy; 

zna przepisy i zasady etyki; zna i rozumie wybrane potrzeby podmiotów działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i profilaktycznej; zna i rozumie metodykę pracy pedagoga; 

potrafi wykorzystać koncepcje albo narzędzia teoretyczne w celu analizowania motywów i wzorów 

zachowań; potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych 

dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem placówki; potrafi analizować dokumentację 

dostępną w placówce; potrafi prowadzić obserwację uczestniczącą zajęć lekcyjnych i zajęć 

zespołowych; potrafi pod nadzorem przejmować zadania; zgromadził dokumentację potwierdzającą 



podejmowane czynności z zakresu praktyki pedagogicznej, lecz popełnił błędy w jej wypełnianiu lub 

nie potrafi merytorycznie uzasadniać treści w nich zawartych; jest gotów posługiwać się zdobytą 

wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej; jest gotów przestrzegać zasad etyki 

zawodowej; jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – 

zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

4,0-4,5 Student: zna i rozumie sposób organizacji placówki, w której odbywa praktykę, zna dokumenty 

wewnętrzne regulujące działalność edukacyjną placówki, w tym dotyczącą zadań pozostających  

w kompetencji pedagoga; zna zasady organizacji przestrzeni pracy; zna przepisy i zasady etyki; zna  

i rozumie metodykę pracy pedagoga – szczególnie metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej; zna 

i rozumie potrzeby podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej  

i profilaktycznej; potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania 

motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci/ uczniów i młodzieży; potrafi wypowiadać się 

na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej  

z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych. potrafi analizować dokumentację dostępną w placówce, prezentować własne opinie na 

jej temat; potrafi prowadzić obserwację uczestniczącą zajęć lekcyjnych, zajęć zespołowych, zajęć 

grupowych; potrafi przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na 

realizację celów związanych z projektowaniem profesjonalnych działań w placówce; potrafi 

przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki 

pedagogicznej, lecz popełnił błędy w merytorycznym uzasadnieniu treści w nich zawartych; jest 

gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 

społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej; jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, jest 

zaangażowany i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; 

jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno 

podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

5,0 Zna i rozumie sposób organizacji placówki, zna dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne regulujące 

działalność edukacyjną placówki w których odbywa praktykę, w tym dotyczącą zadań pozostających 

w kompetencji pedagoga; zna zasady organizacji przestrzeni pracy. Zna przepisy i zasady etyki; zna  

i rozumie potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

pomocowej i profilaktycznej; zna i rozumie metodykę pracy pedagoga – szczególnie metodykę pracy 

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi/ uczniami; potrafi wykorzystać koncepcje  

i narzędzia teoretyczne w celu analizowania motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci  

i młodzieży; diagnozuje sytuacje wychowawcze oraz rozpoznaje strategie działań praktycznych  

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; potrafi wypowiadać się na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej  

z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych; używa języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników procesu dydaktyczno-

wychowawczego; potrafi analizować dokumentację dostępną w placówce, prezentować własne opinie 

na jej temat popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych; potrafi 

prowadzić obserwację uczestniczącą zajęć lekcyjnych, zajęć zespołowych, zajęć grupowych z zakresu 

profilaktyki, integracji, podstawy programowej i inne wynikające ze specyfiki placówki; potrafi 

przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 

związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań w placówce; potrafi 

przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki 

pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści w nich zawarte; jest gotów przestrzegać 

zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych 

podczas odbywania praktyki; jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 

Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA ZAWODOWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI 

Kierunek: PEDAGOGIKA, Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: 5 i 6 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Renata Leśniak 
Opiekun praktyk z ramienia 

Instytucji 
praktyczny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia Liczba punktów ECTS 
ogółem: 12 Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
     320 

Cele przedmiotu 

Praktyka trzeciego semestru powinna posiadać charakter asystencki i specjalnościowy, co oznacza współudział 

studenta z możliwością podejmowania zadań pod nadzorem opiekuna praktyk w placówce o profilu działalności 

zgodnym z wybraną przez studenta specjalnością. Praktyka drugiego semestru powinna posiadać charakter 

asystencko-uczestniczący, co oznacza współudział studenta w całokształcie działalności placówki  

(o charakterystyce zgodnej z wybraną przez studenta specjalnością), z możliwością podejmowania 

samodzielnych zadań. 

 

 

E
fe

k
t 

Student, który zaliczył przedmiot  
Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

W01 Zna i rozumie sposób organizacji i funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-

gospodarczym) placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, zna zadania 

statutowe, ze szczególnym uwzględnieniem zadań opiekuńczo-wychowawczych, 

dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych – w tym zadań pozostających  

w kompetencji pedagoga. Uczestniczy w prowadzeniu dokumentacji obowiązującej 

w placówce, organizuje przestrzeń pracy. Zna i stosuje przepisy i zasady etyki 

K_W03  

K_W14 

K_W15 

K_W16 

W02 Zna, rozumie i stosuje w praktyce działania nakierowane na rozwiązywanie 

problemów i oczekiwań podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej 

K_W14 

W03 Zna i rozumie możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu metodyki pracy 

opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, terapeutycznej – szczególnie metodykę 

K_W15 

K_W16 



pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi/ uczniami, w tym uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

U01 Potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania 

motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży, diagnozuje  

i prognozuje sytuacje wychowawcze oraz analizuje strategie działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

K_U02 

K_U03 

U02 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej  

z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, używa języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników 

procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

K_U06  

K_U07 

U03 Potrafi opracowywać i stosować narzędzia badawcze, ocenić przydatność typowych 

metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności pedagogicznej 

K_U04 

U04 Potrafi poprowadzić zajęcia lekcyjne, zajęcia zespołowe, zajęcia grupowe z zakresu 

profilaktyki, integracji, podstawy programowej i inne wynikające ze specyfiki 

placówki. 

K_U01 

U05 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać  

i oceniać zadania, ma zaawansowane umiejętności organizacyjne, pozwalające na 

realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych 

K_U14 

U06 Potrafi przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności  

z zakresu praktyki pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści w nich 

zawarte. 

K_U15 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów: 

K01 Jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności 

pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej 

K_K02 

K02 Jest gotów przestrzega zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany i odpowiedzialny 

w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki.  

K_K03  

K_K04 

K03 Jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, inicjuje 

działania na rzecz środowiska społecznego 

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 
Wiedza z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych 

Metody 

dydaktyczne: 
Instruktaż, klasyczna metoda problemowa, zajęcia praktyczne, pokaz z opisem, 

metoda projektów. 

Treści 

kształcenia: 
 

Program praktyk powinien umożliwiać ogólne zapoznanie ze specyfiką działalności  

w danych placówkach (placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ochotniczych hufcach pracy, ośrodkach 

profilaktyki, świetlicach środowiskowych, bursach szkolnych, internatach, pogotowiu 

opiekuńczym, ośrodkach pracy z młodzieżą oraz w innych placówkach, których działalność 

statutowa obejmuje pracę zgodną z wybraną specjalnością), w tym: ze strukturą i zakresem 

działania placówki; z systemem organizacji pracy; z zasadami i normami etycznymi, 

obowiązującymi w placówce; z systemem doskonalenia kwalifikacji zawodowych;  

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; z aktami prawnymi dotyczącymi podstaw 

prawnych funkcjonowania placówki, Statutem; przepisami prawnymi, w tym dotyczącymi 

ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; ze sposobami prowadzenia 

dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy i poprawnym jej prowadzeniu. 



 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
320 

Godziny razem: 320 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 12 

 

Program praktyki zawodowej powinien uwzględniać odpowiedni zakres samodzielności 

wykonywania czynności praktycznych oraz odpowiedni charakter treści kształcenia, według 

zasady: praktyki semestrów V i VI powinny posiadać charakter asystencko- uczestniczący 

oraz specjalnościowy (dostosowany do wybranej przez studenta specjalności). 

W zależności od specyfiki jednostki organizacyjnej, w której odbywać się będzie praktyka, 

program powinien również uwzględniać wybrane problemy psychologiczno-pedagogiczne.  

W szczególności może obejmować:  

12) aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie 

umów zawartych z przedstawicielami placówek, 

13) nawiązywanie kontaktów z osobami korzystającymi z pomocy świadczonej przez 

 placówkę, 

14)  współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb 

dydaktyczno-wychowawczych i społecznych dzieci/ uczniów, 

15)  organizowanie i podejmowanie aktywności na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami, 

16) współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

4. sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 

5. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

17) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

 pedagogicznych, w tym: 

13. prowadzenie dokumentacji praktyki, 

14. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

15. ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, 

wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych i pomocowych (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

16. ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

17. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji  

i przeprowadzanych działań, 

18. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mikiewicz P., Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły, [w:] P. Rudnicki,  

B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.) Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne  

i profesjonalne aspekty roli, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2008, 

Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa 2000 

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 

2005. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie - przewodnik po 

metodach aktywizujących, Jedność, Kielce 2010. 

Edwards C. H. Dyscyplina i kierowanie klasą, Wydawnictw Szkolne PWN, Warszawa 2008 

Karwowska-Struczyk M., Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, 

Warszawa 2012. 

Muchacka B., Czaja-Chudyba I., Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka  

w sytuacjach edukacyjnych, Impuls, Kraków 2007. 

Pilecka W. Rutkowski M. (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze 

ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy, edukacji, rewalidacji i terapii trudności  

w uczeniu się, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 

Ruppert, B., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk 2006 

Vopel K. W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży części 1,2,3,4, Jedność, 

Kielce 2009. 



SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W01 x   x  

W02 x   x  

W03 x   x  

U01 x   x  

U02 x   x  

U03 x   x  

U04 x   x  

U05 x   x  

U06 x     

K01 x   x  

K02 x   x  

K03 x   x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

2,0 Student: nie zna i nie rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-

gospodarczym) i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, nie zna jej zadań 

statutowych, – w tym zadań pozostających w kompetencji pedagoga; nie zna dokumentacji 

obowiązującej w placówce i organizacji przestrzeni pracy; nie zna i nie rozumie przepisów i zasad 

etyki; nie zna, nie rozumie i nie stosuje w praktyce działań nakierowanych na rozwiązywanie 

problemów i oczekiwań podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

pomocowej i terapeutycznej; nie zna i nie rozumie możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu 

metodyki pracy pedagoga; nie potrafi wykorzystać koncepcji i narzędzi teoretycznych w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań; nie potrafi diagnozować sytuacji wychowawczych oraz 

nie rozpoznaje strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności 

pedagogicznej; nie potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem 

placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; nie wykształcił 

umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie używa języka specjalistycznego  

w odniesieniu do uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego; nie potrafi stosować narzędzi 

badawczych, ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; nie potrafi poprowadzić zajęć 

lekcyjnych, zajęć zespołowych, zajęć grupowych z zakresu profilaktyki, integracji, podstawy 

programowej i innych wynikających ze specyfiki placówki; Nie potrafi przejmować zadań, nie ma 

rozwiniętych umiejętności organizacyjnych pozwalających na realizację celów związanych  

z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań w placówce; Nie potrafi przygotować 

dokumentacji potwierdzającej podejmowane czynności z zakresu praktyki pedagogicznej, potrafiąc 

merytorycznie uzasadniać treści w nich zawarte. Nie jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą 

teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej, nie rozumie społecznego znaczenie wiedzy 

pedagogicznej; nie jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, nie jest zaangażowany  

i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; nie jest gotów 

do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy 

indywidualnej, jak i zespołowej. 

3,0-3,5 Student: zna i rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-gospodarczym)  

i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, zna zadania statutowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań opiekuńczo-wychowawczych; zna dokumentację obowiązującą w placówce, 

organizację przestrzeni pracy; zna i rozumie przepisy i zasady etyki; rozumie i stosuje w praktyce 



działania nakierowane na rozwiązywanie problemów podmiotów działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej zna i rozumie możliwości wykorzystania 

narzędzi z zakresu metodyki pracy pedagoga; potrafi wykorzystać koncepcje albo narzędzia 

teoretyczne w celu analizowania motywów i wzorów zachowań; potrafi w sposób precyzyjny i spójny 

wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki 

związanej z funkcjonowaniem placówki; potrafi stosować narzędzia badawcze i ocenić przydatność 

typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 

działalności pedagogicznej; potrafi poprowadzić zajęcia lekcyjne, zajęcia zespołowe; potrafi pod 

nadzorem przejmować zadania; zgromadził dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności  

z zakresu praktyki pedagogicznej, lecz popełnił błędy w jej wypełnianiu lub nie potrafi merytorycznie 

uzasadniać treści w nich zawartych; jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną  

w praktycznej działalności pedagogicznej; jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej; jest gotów 

do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy 

indywidualnej, jak i zespołowej. 

4,0-4,5 Student: zna i rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-gospodarczym)  

i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, zna zadania statutowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych – w tym zadań pozostających 

w kompetencji pedagoga; zna dokumentację obowiązującą w placówce, organizację przestrzeni pracy; 

zna i rozumie przepisy i zasady etyki; zna i rozumie możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu 

metodyki pracy pedagoga – szczególnie metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej; zna, rozumie  

i stosuje w praktyce działania nakierowane na rozwiązywanie problemów w placówkach oświatowych 

pojawiających się w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej  

i terapeutycznej, potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania 

motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży; potrafi w sposób precyzyjny  

i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących 

tematyki związanej z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych; potrafi stosować narzędzia badawcze, ocenić przydatność typowych 

metod i procedur do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; 

potrafi poprowadzić zajęcia lekcyjne, zajęcia zespołowe, zajęcia grupowe; potrafi przejmować 

zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych  

z projektowaniem profesjonalnych działań w placówce; potrafi przygotować dokumentację 

potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki pedagogicznej, lecz popełnił błędy  

w merytorycznym uzasadnieniu treści w nich zawartych; jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą 

teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy 

pedagogicznej; jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany i odpowiedzialny 

w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; jest gotów do współpracy  

i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, 

jak i zespołowej. 

5,0 Student: zna i rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-gospodarczym)  

i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, zna zadania statutowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych – w tym 

zadań pozostających w kompetencji pedagoga; zna dokumentację obowiązującą w placówce, 

organizację przestrzeni pracy; zna i rozumie przepisy i zasady etyki; zna, rozumie i stosuje w praktyce 

działania nakierowane na rozwiązywanie problemów w placówkach oświatowych pojawiających się 

w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej, zna i rozumie 

możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu metodyki pracy pedagoga – szczególnie metodykę 

pracy opiekuńczo-wychowawczej i diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi/ uczniami; potrafi 

wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania motywów i wzorów zachowań, 

w szczególności dzieci i młodzieży; diagnozuje sytuacje wychowawcze oraz rozpoznaje strategie 

działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; potrafi  

w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień 

pedagogicznych dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa 

praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; używa języka specjalistycznego  

w odniesieniu do uczestników procesy dydaktyczno-wychowawczego; potrafi stosować narzędzia 

badawcze, ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; potrafi poprowadzić zajęcia lekcyjne, 

zajęcia zespołowe, zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki, integracji, podstawy programowej i inne 

wynikające ze specyfiki placówki; potrafi przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności 

organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem 

profesjonalnych działań w placówce; potrafi przygotować dokumentację potwierdzającą 



podejmowane czynności z zakresu praktyki pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści 

w nich zawarte; jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany i odpowiedzialny 

w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; jest gotów do współpracy  

i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, 

jak i zespołowej. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 

Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA ZAWODOWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI 

Kierunek: PEDAGOGIKA, Specjalność: RESOCJALIZACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: 5 i 6 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 
mgr Renata Leśniak 
mgr Beata Schmid 

Opiekun praktyk z ramienia 

Instytucji 
praktyczny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia Liczba punktów ECTS 
ogółem: 12 Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
     320 

Cele przedmiotu 

Praktyka trzeciego semestru powinna posiadać charakter asystencki i specjalnościowy, co oznacza współudział 

studenta z możliwością podejmowania zadań pod nadzorem opiekuna praktyk w placówce o profilu działalności 

zgodnym z wybraną przez studenta specjalnością. Praktyka drugiego semestru powinna posiadać charakter 

asystencko-uczestniczący, co oznacza współudział studenta w całokształcie działalności placówki  

(o charakterystyce zgodnej z wybraną przez studenta specjalnością), z możliwością podejmowania 

samodzielnych zadań. 

 

 

E
fe

k
t 

Student, który zaliczył przedmiot  
Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

W01 Zna i rozumie sposób organizacji i funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-

gospodarczym) placówki, w której odbywa praktykę, organizację, zna zadania 

statutowe, ze szczególnym uwzględnieniem zadań resocjalizacyjnych, opiekuńczo-

wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych – w tym zadań pozostających  

w kompetencji pedagoga. Uczestniczy w prowadzeniu dokumentacji obowiązującej 

w placówce, organizuje przestrzeń pracy. Zna i stosuje przepisy i zasady etyki 

K_W03  

K_W14 

K_W15 

K_W16 

W02 Zna, rozumie i stosuje w praktyce działania nakierowane na rozwiązywanie 

problemów i oczekiwań podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, pomocowej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej 

K_W14 



W03 Zna i rozumie możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu metodyki pracy 

opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej, dydaktyczno-wychowawczej, 

resocjalizacyjnej, terapeutycznej w pracy z wybranymi grupami społecznymi  

K_W15 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

U01 Potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania 

motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży. Diagnozuje  

i prognozuje sytuacje wychowawcze oraz analizuje strategie działań praktycznych 

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki procesu resocjalizacji 

K_U02 

K_U03 

U02 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej  

z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, używa języka specjalistycznego w odniesieniu do uczestników 

procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

K_U06  

K_U07 

U03 Potrafi opracowywać i stosować narzędzia badawcze, ocenić przydatność typowych 

metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności pedagogicznej 

K_U04 

U04 Potrafi poprowadzić zajęcia lekcyjne, zajęcia zespołowe, zajęcia grupowe z zakresu 

profilaktyki, integracji, podstawy programowej z potrzebami osób  

z niedostosowaniem społecznym i inne wynikające ze specyfiki placówki 

K_U01 

U05 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać  

i oceniać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na 

realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych 

K_U14 

U06 Potrafi przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności  

z zakresu praktyki pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści w nich 

zawarte. 

K_U15 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów: 

K01 Jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności 

pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej 

K_K02 

K02 Jest gotów przestrzega zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany i odpowiedzialny 

w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki 

K_K03  

K_K04 

K03 Jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, inicjuje 

działania na rzecz środowiska społecznego 

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 
Wiedza z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych 

Metody 

dydaktyczne: 
Instruktaż, klasyczna metoda problemowa, zajęcia praktyczne, pokaz z opisem, 

metoda projektów. 

Treści 

kształcenia: 
 

Program praktyk powinien umożliwiać ogólne zapoznanie ze specyfiką działalności  

w danych placówkach (placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach, 

rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach profilaktyki i terapii 

uzależnień, świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, bursach 

szkolnych, internatach, pogotowiu opiekuńczym, sądach, kuratorskich ośrodkach pracy  

z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach 

poprawczych, zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej (GOPS, MOPS), 

instytucjach zajmujących się problemem uzależnień oraz w innych placówkach, których 

działalność statutowa obejmuje pracę z osobami niedostosowanymi społecznie  

i instytucjach, których zadania obejmują działalność profilaktyczną, terapeutyczną  



 

 

i resocjalizacyjną oraz w innych placówkach, których działalność statutowa obejmuje pracę 

zgodną z wybraną specjalnością), w tym: ze strukturą i zakresem działania jednostki; 

zapoznanie się z systemem organizacji pracy; z zasadami i normami etycznymi 

obowiązującymi w placówce; Statutem, z systemem wynagradzania i doskonalenia 

kwalifikacji zawodowych; z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; z aktami prawnymi 

dotyczącymi podstaw prawnych funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej; przepisami 

prawnymi dotyczącymi zadań i kompetencji osób funkcyjnych w danej jednostce 

organizacyjnej, przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych  

i wiadomości prawnie chronionych obowiązującymi w jednostce organizacyjnej; techniką 

wykonywania dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy i poprawnym jej 

prowadzeniu; 

Program praktyki zawodowej powinien uwzględniać odpowiedni zakres samodzielności 

wykonywania czynności praktycznych oraz odpowiedni charakter treści kształcenia, według 

zasady: praktyki semestrów V i VI powinny posiadać charakter asystencko- uczestniczący 

oraz specjalnościowy (dostosowany do wybranej przez studenta specjalności). 

W zależności od specyfiki jednostki organizacyjnej, w której odbywać się będzie praktyka, 

program powinien również uwzględniać wybrane problemy psychologiczno-pedagogiczne.  

 

W szczególności może obejmować:  

18) aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie 

umów zawartych z przedstawicielami placówek, 

19) nawiązywanie kontaktów z osobami korzystającymi z pomocy świadczonej przez 

 placówkę; 

20) współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb społecznych 

przez osoby wymagające wsparcia, 

21)  organizowanie i podejmowanie spontanicznej aktywności formalnych i nieformalnych 

grup osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych 

społecznie, 

22) współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

 sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 

 podejmowaniu działań na rzecz uczniów/ młodzieży zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie 

23) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

 pedagogicznych, w tym: 

19. prowadzenie dokumentacji praktyki, 

20. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

21. ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, 

wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych i pomocowych (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

22. ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

23. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji  

i przeprowadzanych działań, 

24. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mikiewicz P., Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły, [w:] P. Rudnicki,  

B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.) Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne  

i profesjonalne aspekty roli, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2008, 

Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa 2000 

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 

2005. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie - przewodnik po 

metodach aktywizujących, Jedność, Kielce 2010. 

Edwards C. H. Dyscyplina i kierowanie klasą, Wydawnictw Szkolne PWN, Warszawa 2008 

Karwowska-Struczyk M., Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, 

Warszawa 2012. 

Muchacka B., Czaja-Chudyba I., Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka  

w sytuacjach edukacyjnych, Impuls, Kraków 2007. 



 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
320 

Godziny razem: 320 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 12 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W01 x   x  

W02 x   x  

W03 x   x  

U01 x   x  

U02 x   x  

U03 x   x  

U04 x   x  

U05 x   x  

U06 x     

K01 x   x  

K02 x   x  

K03 x   x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilecka W. Rutkowski M. (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze 

ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy, edukacji, rewalidacji i terapii trudności  

w uczeniu się, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 

Ruppert, B., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk 2006 

Vopel K. W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży części 1,2,3,4, Jedność, 

Kielce 2009. 



KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

2,0 Student: nie zna i nie rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-

gospodarczym) i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, nie zna jej zadań 

statutowych, – w tym zadań pozostających w kompetencji pedagoga; nie zna dokumentacji 

obowiązującej w placówce i organizacji przestrzeni pracy; nie zna i nie rozumie przepisów i zasad 

etyki; nie zna, nie rozumie i nie stosuje w praktyce działań nakierowanych na rozwiązywanie 

problemów i oczekiwań podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

pomocowej i terapeutycznej, resocjalizacyjnej; nie zna i nie rozumie możliwości wykorzystania 

narzędzi z zakresu metodyki pracy pedagoga; nie potrafi wykorzystać koncepcji i narzędzi 

teoretycznych w celu analizowania motywów i wzorów zachowań; nie potrafi diagnozować sytuacji 

wychowawczych oraz nie rozpoznaje strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych 

kontekstów działalności pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procesu 

resocjalizacji; nie potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem 

placówki, w której odbywa praktykę; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; nie wykształcił 

umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie używa języka specjalistycznego  

w odniesieniu do uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego; nie potrafi stosować narzędzi 

badawczych, ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; nie potrafi poprowadzić zajęć 

zespołowych, zajęć grupowych z zakresu profilaktyki, i innych wynikających ze specyfiki placówki; 

Nie potrafi przejmować zadań, nie ma rozwiniętych umiejętności organizacyjnych pozwalających 

na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań  

w placówce; Nie potrafi przygotować dokumentacji potwierdzającej podejmowane czynności  

z zakresu praktyki pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści w nich zawarte. Nie jest 

gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej, nie 

rozumie społecznego znaczenie wiedzy pedagogicznej; nie jest gotów przestrzegać zasad etyki 

zawodowej, nie jest zaangażowany i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas 

odbywania praktyki; nie jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

3,0-3,5 Student: zna i rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-gospodarczym)  

i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, zna zadania statutowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych; zna dokumentację 

obowiązującą w placówce, organizację przestrzeni pracy; zna i rozumie przepisy i zasady etyki; 

rozumie i stosuje w praktyce działania nakierowane na rozwiązywanie problemów podmiotów 

działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej, 

resocjalizacyjnej; zna i rozumie możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu metodyki pracy 

pedagoga; potrafi wykorzystać koncepcje albo narzędzia teoretyczne w celu analizowania motywów 

i wzorów zachowań; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień pedagogicznych dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem 

placówki; potrafi stosować narzędzia badawcze i ocenić przydatność typowych metod, procedur  

i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; 

potrafi poprowadzić zajęcia zespołowe; potrafi pod nadzorem przejmować zadania; zgromadził 

dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki pedagogicznej, lecz 

popełnił błędy w jej wypełnianiu lub nie potrafi merytorycznie uzasadniać treści w nich zawartych; 

jest gotów posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej; jest 

gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej; jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – 

specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

4,0-4,5 Student: zna i rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-gospodarczym)  

i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, zna zadania statutowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych – w tym 

zadań pozostających w kompetencji pedagoga; zna dokumentację obowiązującą w placówce, 

organizację przestrzeni pracy; zna i rozumie przepisy i zasady etyki; zna i rozumie możliwości 

wykorzystania narzędzi z zakresu metodyki pracy pedagoga – szczególnie metodykę pracy  

i resocjalizacyjnej; zna, rozumie i stosuje w praktyce działania nakierowane na rozwiązywanie 

problemów podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej  

i terapeutycznej, resocjalizacyjnej; potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży; potrafi w sposób 

precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych 



dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę;  

z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; potrafi stosować narzędzia badawcze, ocenić 

przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 

działalności pedagogicznej; potrafi poprowadzić zajęcia zespołowe, zajęcia grupowe; potrafi 

przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 

związanych z projektowaniem profesjonalnych działań w placówce; potrafi przygotować 

dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki pedagogicznej, lecz 

popełnił błędy w merytorycznym uzasadnieniu treści w nich zawartych; jest gotów posługiwać się 

zdobytą wiedzą teoretyczną w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie 

wiedzy pedagogicznej; jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany  

i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych podczas odbywania praktyki; jest gotów do 

współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – zarówno podczas pracy 

indywidualnej, jak i zespołowej. 

5,0 Student: zna i rozumie sposób funkcjonowania (w tym w otoczeniu społeczno-gospodarczym)  

i organizacji placówki oświatowej, w której odbywa praktykę, zna zadania statutowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań resocjalizacyjnych opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, 

terapeutycznych – w tym zadań pozostających w kompetencji pedagoga; zna dokumentację 

obowiązującą w placówce, organizację przestrzeni pracy; zna i rozumie przepisy i zasady etyki; zna, 

rozumie i stosuje w praktyce działania nakierowane na rozwiązywanie problemów i oczekiwań 

podmiotów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, resocjalizacyjnej  

i terapeutycznej; zna i rozumie możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu metodyki pracy 

pedagoga – szczególnie metodykę pracy i resocjalizacyjnej i diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi/ 

uczniami; potrafi wykorzystać koncepcje i narzędzia teoretyczne w celu analizowania motywów  

i wzorów zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży; diagnozuje sytuacje wychowawcze oraz 

rozpoznaje strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności 

pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procesu resocjalizacji; potrafi w sposób 

precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych 

dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem placówki, w której odbywa praktykę;  

z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; używa języka specjalistycznego w odniesieniu do 

uczestników procesy dydaktyczno-wychowawczego; potrafi stosować narzędzia badawcze, ocenić 

przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności pedagogicznej; potrafi poprowadzić zajęcia zespołowe, zajęcia grupowe  

z zakresu profilaktyki, integracji, podstawy programowej i inne wynikające ze specyfiki placówki; 

potrafi przejmować zadania, ma rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 

celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań w placówce; potrafi 

przygotować dokumentację potwierdzającą podejmowane czynności z zakresu praktyki 

pedagogicznej, potrafiąc merytorycznie uzasadniać treści w nich zawarte; jest gotów przestrzegać 

zasad etyki zawodowej, jest zaangażowany i odpowiedzialny w wykonywanie zadań zawodowych 

podczas odbywania praktyki; jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami  

i niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Krzysztof Wójcik 
dr Krzysztof Wójcik 

mgr Andrzej Chrobot  
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

zapoznanie studentów z zakresem pojęć z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej, 

wybranych koncepcji resocjalizacji,, a także zagadnień związanych z rozwojem polskiej 

myśli resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie problematyki nieprzystosowania społecznego. 

nabycie umiejętności operowania pojęciami z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz 

rozumienie ich historycznego kontekstu. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 zna w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i 

rozumie jej źródła oraz uwarunkowania oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych 

K_W01 

02 ma  uporządkowaną  wiedzę  o  różnych  środowiskach  wychowawczych, resocjalizacyjnych, 

ich specyfice i procesach w nich zachodzących 

K_W09 

03 Zna różne subdyscypliny pedagogiki, ma wiedzę obejmującą terminologię, teorię  

i metodykę 

K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną  z zakresu pedagogiki 

resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych i 

pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U02 



02 projektować i prowadzić zajęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dokonywać ich 

ewaluacji 

K_U07 

K_U08 

03 poprawnie posługiwać się językiem polskim oraz poprawnie i adekwatnie do wieku uczniów 

posługiwać się specjalistyczną terminologią 

K_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 potrafi doceniać tradycję i dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej oraz stosować ją  

w praktyce 

K_K02 

02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej dla utrzymania i 

rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i dostrzega jej wymiar etyczny 

K_K03 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki dotycząca psychospołecznych 

uwarunkowań funkcjonowania człowieka w społeczeństwie 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Teoretyczne konteksty pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Norma w kontekście granic zachowań wyznaczająca wymiar patologii zachowania.. 

Zaburzenia w zachowaniu – niedostosowanie społeczne – przestępczość. 

Kryzysy rozwojowe jako czynnik sprzyjający zaburzeniom zachowania. 

Dorastanie społeczne a zachowania dewiacyjne młodzieży. 

Transmisja wzorów rodzinnych w genezie zaburzonych zachowań.. 

Pedagog resocjalizacyjny – model wzorzec 

Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości 

Placówki resocjalizacyjne. Projektowanie systemów resocjalizacji. 

Resocjalizacja w środowisku otwartym. 

Problem diagnozy resocjalizacyjnej (efektywność resocjalizacji, diagnoza atmosfery społecznej 

instytucji resocjalizującej) 

Problem drugiego życia w placówkach resocjalizacyjnych. 

Metaumiejętności i umiejętności specjalne pedagoga resocjalizacyjnego. 

Dynamika grupy o zaburzonych zachowaniach. 

Role społeczne w strukturze grupy resocjalizacyjnej. 

Literatura 

podstawowa: 

Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wyd. 

A. Marszałek. Toruń 2007. 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań. 2006 

Wojnarska A. Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia . Wyd. UMCS. Lublin. 

2011 

Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna : Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i 

metodyczne. Wyd. APIS. Warszawa. 2007 

Kozaczuk F. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. 

Wyd. U.Rz. Rzeszów. 2007 

Sołtysiak T.  Zjawiska patologiczne wśród studentów i możliwości przeciwdziałań. Wyd. 

UKW. Bydgoszcz. 2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Pedagogika resocjalizacyjna–w kierunku twórczej resocjalizacji, M Konopczyński - Nauki o 

Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2018 

Strategie myślenia o resocjalizacji na tle przemian paradygmatów w pedagogice, M 

Kowalski, E Magda - Resocjalizacja Polska, 2020 

Wybrane kierunki rozwoju polskiej teorii i praktyki resocjalizacji, I Mudrecka - Studia z 

Teorii Wychowania, 2020  

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_06_07/c/3811-3338.pdf
https://scholar.archive.org/work/b327sejzazhczpagznlgrmo2hi/access/wayback/http:/www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/download/270/332/
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-ec8f2287-149e-35bc-a28d-a4f57f4d2452


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

60 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

W3 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

U3  X X X  

K1  X X X  

K2  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Współczesne problemy resocjalizacji, J Kopczyńska-Wisz - Roczniki Pedagogiczne, 2019 

Aksjologia współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej jako podstawa jej sukcesu, M 

Nowak - Roczniki Pedagogiczne, 2019 

Loneliness in penitentiary isolation in social rehabilitation, J Kusztal, E Franczyk - Studia z 

Teorii Wychowania, 2020 

https://bibliotekanauki.pl/articles/1811069.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-29493cec-1618-33d7-aaa4-2aa750c9ddaa
https://scholar.google.pl/citations?user=5tjQcsgAAAAJ&hl=pl&oi=sra


Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr hab. Artur Ziółkowski, 

prof. StANS 

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. 

StANS, / mgr Paulina Jarosz  
kształcenia specjalnościowego 



Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. 
Sem

. 
Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu problematyki przystosowania  

i nieprzystosowania społecznego, psychologicznymi mechanizmami i przyczynami kształtowania 

się zaburzeń w zachowaniu Nabycie umiejętności interpretowania (w tym wyjaśniania etiologii)    

Zapoznanie z koncepcjami wyjaśniającymi genezę, przebieg i konsekwencje występowania 

zjawisk psychopatologicznych u indywidualnego człowieka; 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Zna podstawowe terminy związane z problematyką przystosowania społecznego  

i niedostosowania społecznego używane w psychologii 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

02 Zna prawidłowości rządzące kształtowaniem się więzi społecznych i rozumie konsekwencje 

ich zaburzenia w obszarze emocji, osobowości i zachowania 

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania  

i diagnozowania problemów związanych z niedostosowaniem społecznym w psychologii 

K_U03 

02 Potrafi krytycznie analizować literaturę z zakresu zagadnień psychologii resocjalizacji a także 

formułować własne opnie na jej temat 

K_U04 

K_U05 

K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Rozumie ograniczenia swojej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów problematyki 

niedostosowania społecznego i zdaje sobie sprawę z konieczności konsultowania się  

z ekspertami w tej dziedzinie   

K_K01 

K_K02 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Zaliczenie przedmiotów psychologicznych z poprzednich semestrów studiów. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja problemowa 

(moderowana), praca zespołowa, test psychologiczny. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami (kryteriami) zaliczenia. 

Pojęcie (nie)przystosowania społecznego, kryteria diagnostyczne nieprzystosowania/ 

psychopatologii (sztywność, autodestrukcyjność, niedopasowanie do wymagań społecznych, 

dezadaptacyjność), biopsychospołeczne uwarunkowania. 

Psychopatologia emocji w dzieciństwie (epidemiologia, czynniki ryzyka i czynniki ochronne, 

interwencja w psychopatologii dzieci i młodzieży).  

Charakterystyka osobowości jednostek niedostosowanych społecznie (koncepcja dojrzałej i 

niedojrzałej osobowości). 

Zaburzenia emocjonalne w dorosłości (etiologia: genetyka, środowisko, wydarzenia krytyczne; 

psychopaci w społeczeństwie). 

Związek cech temperamentu, osobowości, twórczości z psychopatologią i innymi aspektami 

przystosowania społecznego. 

Przyczyny zaburzeń psychicznych: perspektywy biologiczna, psychologiczna i społeczno-

kulturowa. 



 

 

Literatura 

podstawowa: 

Butcher, J.N., Hooley J.M., Mineka S., Psychologia zaburzeń. DSM-5, Gdańsk: GWP, 

2021 

Cierpiałkowska, L., Sęk.H., Psychologia kliniczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020 

Współczesne problemy resocjalizacji, J Kopczyńska-Wisz - Roczniki Pedagogiczne, 

2019 

Liberska, H., Trempała J., Psychologia wychowania, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2020 

Szymański, A. , Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - wybrane problemy.  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010 

Strykowska, J. ,Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym: problemy, 

diagnoza, profilaktyka, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

MILENIUM, 2005 

Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Sopot: 

GWP, 2014 

Kendall, P. C. , Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji - techniki terapeutyczne dla 

profesjonalistów i rodziców. , GWP, 2012 

Kwiatkowska G. Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI . Wyd. UMCS. 

Lublin. 2009 

Herman J.E. Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP. Gdańsk. 2007 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
 

Zaburzenia osobowości a psychopatologia: charakterystyka zaburzeń internalizacyjnych i 

eksternalizacyjnych, antyspołeczne zaburzenia osobowości i wymiary psychopatii, obraz 

kliniczny, rozwój psychopatii i osobowości antyspołecznej, czynniki sprawcze, leczenie. 

Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi a psychopatologia: biopsychospołeczne 

czynniki sprawcze, hazard patologiczny. 

Funkcjonowanie społeczne osób niedostosowanych, kompetencje społeczne, inteligencja 

społeczna – w szkole, w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w pracy. 

Koncepcja poznawcza w wyjaśnianiu przyczyn psychopatologii społecznej: nieadaptacyjne 

przekonania społeczne w teorii schematów Younga. Racjonalna terapia zachowania w 

analogicznym kontekście jak w przypadku innych zaburzeń psychicznych (np. 

psychosomatycznych). 

Wykluczenie społeczne – uwarunkowania, mechanizmy i konsekwencje psychospołeczne. 

Zachowania agresywne, autoagresywne i przemocowe.  

Podstawowe zasady procesu diagnozowania niedostosowania społecznego. 

Profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego – perspektywa psychologiczna. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Strelau, J., Różnice indywidualne, historia- determinanty- zastosowania, Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, SWPS, 2021 

Keltner, D., Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2021 

Nowy model działań diagnostyczno–resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku 

instytucjonalnym w perspektywie założeń twórczej resocjalizacji, JM Siemionow - Lubelski 

Rocznik Pedagogiczny, 2019 

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/download/8235/8152
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219


SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne * 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

K1  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student nabył 

podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRAWNE I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Krzysztof Wójcik dr Krzysztof Wójcik kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu podstaw prawnych 

resocjalizacji. W ramach przedmiotu studenci będą mogli zapoznać się z: typami placówek 

resocjalizacyjnych dla nieletnich, postępowaniem w sprawach nieletnich. Student uzyska 

szczegółową wiedzę z zakresu podstaw prawnych resocjalizacji, będzie znał podstawowe akty 

prawne dotyczące funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich, zostanie 

zapoznany z międzynarodowym prawem dotyczącym resocjalizacji. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Student zna podstawy prawne organizacji i funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych 

dla nieletnich, oraz środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

K_W13 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 



01 Student potrafi planować pracę resocjalizacyjną z osobami nieletnimi, analizować i 

interpretować przepisy prawa w zakresie resocjalizacji nieletnich.   
K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest świadomy swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i jako 

przyszły pedagog wykorzystując wiedzę z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych 

oświaty, wyznacza kierunki własnego rozwoju.  

K_K01 

K_K08 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej, 

psychologii, socjologii.  

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia  

Prawne podstawy resocjalizacji sprawców nieletnich: 

 podstawowe pojęcia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (nieletni, 

demoralizacja, czyn karalny, system środków poprawczych i wychowawczych), 

 zasady odpowiedzialności nieletniego określone w kodeksie karnym 

 przebieg postępowania w sprawach nieletnich 

 postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich, 

 wykonywanie umieszczenia w zakładzie poprawczym, 

 rodzaje i organizacja zakładów poprawczych, 

 zasady pobytu nieletnich w zakładzie poprawczym, 

 prawne ramy procesu resocjalizacyjnego, 

 system nagród i środków dyscyplinarnych w zakładach poprawczych, 

 rozwiązania prawne dotyczące działań resocjalizacyjnych w schroniskach dla nieletnich, 

 podstawowe zasady dotyczące traktowania nieletnich wynikające z Konwencji o 

ochronie praw dziecka; 

 Funkcje, systemy i zasady działalności kurateli sądowej w pracy z nieletnimi  

w środowisku otwartym 

 powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich,  

 co to jest kuratela sądowa,  

 zadania i obowiązki kuratora sądowego, 

 model kurateli sądowej dla nieletnich zaproponowany przez Czesława Czapowa – system 

kontroli, system casworku, system kontroli i opieki aktywizującej, kuratorski ośrodek 

pracy z młodzieżą,  

 model kurateli sądowej zaproponowany przez Katarzynę Sawicką, czynności kuratora 

zawodowego: czynności wspomagające sąd, czynności organizacyjne, czynności 

resocjalizacyjne, czynności profilaktyczne,  

Międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności. Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Konwencja Praw 

Dziecka. Wzorcowe reguły minimum postępowania z więźniami. Europejskie Reguły Więzienne. 

Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości nieletnich. Postępowanie przed sądem. Postępowanie wyjaśniające. Postępowanie 

opiekuńczo-wychowawcze. Postępowanie poprawcze. Postępowanie odwoławcze. Postępowanie 

wykonawcze. Środki wychowawcze i lecznicze. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego 

wobec nieletnich. Zatrudnianie nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich. 

Metody 

dydaktyczne: 

Metody podające (wykład informacyjny), metody problemowe (wykład problemowy, wykład 

konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna), praca z tekstem 

Literatura 

podstawowa: 

Znaczenie wywiadu środowiskowego dla postępowania w sprawach nieletnich, J Włodarczyk-

Madejska - Gdańskie Studia Prawnicze, 2020  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=933191
https://scholar.google.pl/citations?user=u2G_WVYAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=u2G_WVYAAAAJ&hl=pl&oi=sra


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Przygotowanie do ćwiczeń,  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  
 

20 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1  X  X  

U1  X  X  

K1  X  X  

*Proszę podać jakie 

Status pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich, P Czarnecki - Przegląd 

Sądowy, 2021  

Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi, P Kobes - 2019 

M. Kuć, Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa, 2013 

Urban B., Jan M. Stanik, Resocjalizacja, tom I i II, Warszawa 2008. 

Hołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Zakamycze 2004.  

Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy, Gdańska 2005. 

Bojarski T., Polskie prawo karne, Warszawa 2006. 

Bębas S., Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, (red.) Radom 2010. 

Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków 2009. 

Pospiszyl I., M. Konopczyński, Resocjalizacja- w stronę środowiska otwartego, Warszawa 

2007. 

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze. 2000 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bartkowicz Z., A. Węgliński, Skuteczna resocjalizacja , Lublin 2008. 

Bębas S., Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, (red.) Radom 

2010. 

Bębas S., E. Jasiuk, Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, 

(red.) Radom 2011, Tom I. 

Bębas S., E. Jasiuk, Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, 

(red.) Radom 2011, Tom II. 

Bębas S., Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, (red.) Radom 2011. 

Bębas S., Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, (red.) Radom 

2010. 

Konopczyński M., B. M. Nowak, Resocjalizacja ciągłość i zmiana, Warszawa 2008.  

Dyrda T. Pedagogika specjalna. Wyd.WNUAM. Poznań 2005 

Stanik J. Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk 

paraprzestępczych i przestępczych. Wyd. Komandor 2006 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie 

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2010 

r., Nr 33, poz. 178). 

Bojarski T., Kruk E., Skrętowicz E., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 

komentarzem, Warszawa 2014 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261319
https://scholar.google.pl/citations?user=Pnf8s8IAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20009
https://scholar.google.pl/citations?user=nogcTN8AAAAJ&hl=pl&oi=sra


KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PATOLOGIE SPOŁECZNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Beata Służalska 

dr Beata Służalska 

dr Beata Służalska 

dr Beata Służalska 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

60 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i terminami związanymi z 

przedmiotem oraz zrozumienie procesów i mechanizmów  doprowadzających do powstawania 

patologii społecznych. 

Omówienie najważniejszych zjawisk w ujęciu dwóch poziomów patologii – patologii jednostki 

i patologii grup oraz zagrożeń dla funkcjonowania społeczeństwa, stanowiących zarówno 

pierwotną podstawę dezorganizacji społeczeństwa, jak i jej skutek. 

Studenci zapoznają się  z  problematyką  zjawisk niepożądanych społecznie z perspektywy 

różnych podmiotów – jednostki  i społeczeństwa, z uwypukleniem wzajemnych zależności 

pomiędzy nimi w powstawaniu tychże zjawisk. 

Celem  nadrzędnym jest założenie, iż przeciwdziałanie i eliminowanie destrukcji musi zacząć 

się od jednostki, albowiem tylko działanie zdrowej i prawidłowo ukształtowanej jednostki 

pozwala mieć nadzieję, iż możliwe stanie się stworzenie zdrowego społeczeństwa; zatem 

wspieranie rozwoju społecznego dziecka i jego konstruktywne kontakty interpersonalne są 

wyzwaniem dla młodego pedagoga. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
W1 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w pedagogice i rozumie 

jej źródła oraz zastosowania w obrębie problematyki patologii społecznych 

K_W01 

W2 ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji, wychowania i kształcenia w zakresie 

profilaktyki patologii społecznych  

K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 



U1 
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji patologii społecznych; analizować ich 

powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej 
K_U01 

U2 

potrafi wykorzystywać 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 wynikających z patologii społecznych  

K_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 
rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy związane ze 

społecznymi konsekwencjami patologii społecznych 

K_K05 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ukończony kurs przedmiotów: Pedagogika społeczna, Wprowadzenie do 

socjologii, Pedagogika resocjalizacyjna 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Przegląd głównych, socjologicznych koncepcji patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych.  

Przykłady definicji patologii społecznej. Historyczna zmienność przyczyn oraz przebiegu 

zjawisk patologicznych. 

Źródła patologii społecznej. Społeczeństwo ryzyka.  

Teorie źródeł patologii społecznych. Strategie przeciwdziałania patologiom społecznym. 

Wykluczenie społeczne. Margines społeczny.  

Patologie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa. 

Rodzina i grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze – rola socjalizacyjna lub 

kontrsocjalizacyjna.  

Przegląd zjawisk patologicznych i zagrożeń społecznych.  

Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych. 

Zjawiska patologiczne i dewiacyjne generowane przez czynniki makrospołeczne i 

mikrospołeczne.  

Cywilizacyjne uwarunkowania zjawisk patologicznych 

Zmienność kryteriów stosowanych przez badaczy zjawisk patologicznych. Socjologiczne, 

prawne, pedagogiczne i psychologiczne spojrzenie na patologię społeczną. 

Analiza i interpretacja wskaźników statystycznych, demograficznych, ekonomicznych, 

psychologicznych i socjologicznych charakteryzujących natężenie zjawisk patologicznych i 

dewiacyjnych (alkoholizm, narkomania, przestępczość). 

Dotkliwość i skutki współczesnych zjawisk patologicznych w Polsce.  

Ocena natężenia zjawisk patologicznych i dewiacyjnych dokonana przez badaczy, polityków 

społecznych i ekspertów oraz sposoby korzystania ze źródeł diagnostyczno-eksperckich.  

Profilaktyka i prewencja. 

Warsztat umiejętności diagnozowania zachowań aspołecznych.  

Studium indywidualnych przypadków na podstawie analizy wybranej patologii społecznej. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład dialogowy, metody projektowe, dyskusja problemowa, praca z tekstem. 

 

Literatura 

podstawowa: 

Zielonka M .Charakterystyka wybranych zjawisk patologii społecznych, 2019 

Kowalewski K., Moczydłowska J., Patologie i dysfunkcje w organizacji, Difin 2021 

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, 2016 

Pływaczewski E., Jurgielewicz-Delegacz E., Współczesna przestępczość i patologie społeczne 

z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, Beck, 2021 

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008. 

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000 

Bębas. S. Oblicza patologii społecznych. Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej . Radom. 2013 

Palak Z. i in.  Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Wyd. 

PWSZ. Tarnobrzeg. 2011 

Bębas S. Patologie społeczne w sieci. Akapit. Toruń. 2013 

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/download/301/205529/ZielonkaCharakterystykawybranychzjawiskpatologiispolecznych1.pdf


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

60 

Przygotowanie do zajęć, zaliczenie w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia, przygotowanie projektu 

40 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin test Projekt Prezentacja 
Aktywność 

na zajęciach 

Inne  

(jakie?) 

W1 X X X X X 

W2 X X X X X 

U1 X  X X X 

U2 X X  X X 

K1  X X X X 

*Proszę podać jakie: Studium indywidualnych przypadków na podstawie analizy wybranej patologii społecznej. 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Literatura 

uzupełniająca: 

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007 

Greenstone J.L., Leviton S.C, Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2006. 

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego [1], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2008. 

Libiszowska- Żółkowska M,. Ostrowska K., (red.), Agresja w szkole. Diagnoza   

i profilaktyka, Warszawa 2008.   

Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród 

młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Gdańsk.  

Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2007. 

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym  świecie, 

Katowice 2001. 

Piotrowski P. Przemoc i marginalizacja, Warszawa 2004. 

Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów 2000.  

Urban B. (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001 

Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny, MI Słomczyńska - 

Resocjalizacja polska, 2019 

https://bibliotekanauki.pl/articles/1371620.pdf


Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: DIAGNOSTYKA W PRACY RESOCJALIZACYJNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 



Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Krzysztof Wójcik 

dr Krzysztof Wójcik 

mgr Łukasz Kołomański 

mgr Łukasz Kołomański 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 20    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień związanych z realizacją przeprowadzenia prawidłowego 

procesu diagnostycznego w resocjalizacji osób nieletnich (dzieci i młodzieży) i osób dorosłych, 

pod kątem niedostosowania społecznego i/lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

w środowisku otwartym oraz zamkniętym (tj. szkołach, ośrodkach socjoterapeutycznych, 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych). 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Student zna i rozumie miejsce diagnozy w pracy resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz jej 

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zna teorie dotyczące procesu 

diagnostycznego w resocjalizacji osób nieletnich oraz dorosłych, rozumie różnorodne 

uwarunkowania tych procesów, w tym trudności i ograniczenia.  

K_W02 

02 Student ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, kulturowych 

ich specyfice oraz procesach w nich zachodzących i innych uwarunkowań procesu 

diagnostycznego w resocjalizacji. 

K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Student potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu diagnozy w 

resocjalizacji w celu prawidłowego analizowania i interpretowania  
K_U02 

02 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu diagnozy w 

resocjalizacji oraz  powiązanych z nią dyscyplin w celu prawidłowego analizowania i 

interpretowania podejmowanych przez diagnostę działań praktycznych  

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student ma gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i rozwijania swoich kompetencji 

diagnostycznych.  
K_K01 

02 Student dostrzega etyczny wymiar w projektowaniu, planowaniu, przestrzeganiu   

i realizowaniu działań resocjalizacyjnych opartych na rzetelnej diagnozie. 
K_K03 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ukończony kurs przedmiotów: Pedagogika specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna,  

Psychologiczne podstawy resocjalizacji 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Specyfika i uwarunkowania procesu diagnostycznego w resocjalizacji.  

Etapy i modele diagnozy resocjalizacyjnej. 

Diagnoza prognostyczna i problemowa. Teleologia oddziaływań resocjalizacyjnych. 

Analiza procesu niedostosowania społecznego nieletnich – studium indywidualnych 

przypadków.  

Rola diagnozy w konstruowaniu indywidualnych planów resocjalizacji i terapii niedostosowania 

społecznego z zastosowaniem skali SNS Lesława Pytki 

Praktyczne aspekty zastosowania technik wywiadu, obserwacji, dostępnych kwestionariuszy i 

narzędzi oraz socjometrii w diagnozie resocjalizacyjnej.  

Wybrane polskie i zagraniczne koncepcje (modele) oraz narzędzia wykorzystywane w diagnozie 

resocjalizacyjnej służące do oceny zagrożenia/niedostosowania społecznego. 



 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 

40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu                  

i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektu 

35 

Przygotowanie do prac kontrolnych   

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
 

Diagnoza warunków oraz skuteczności i efektywności oddziaływań działań resocjalizacyjnych. 

Projektowanie działań resocjalizacyjnych i korekcyjnych.  

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, pogadanka, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda 

przypadków, metoda sytuacyjna, praca w grupach, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, 

wielokrotna), burza mózgów, giełda pomysłów, metody ekspresyjne. 

Literatura 

podstawowa: 

Wysocka E  .Diagnoza pozytywna w resocjalizacji: Warsztat diagnostyczny pedagoga 

praktyka, 2019 

Jaworska A. Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków. 2009 

Kozaczuk F. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Rzeszów. 2008 

Wysocka E (red.) Białe plamy w psychologii sądowej. Kraków: WUJ. 2008 

Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa. 2005 

Szecówka A Teleologia resocjalizacyjna, (w:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 

(red.) Pilch. Warszawa, 2007.  

Kozaczuk F. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach niedostosowania 

społecznego. Wyd. U.Rz. Rzeszów. 2007 

Kozaczuk F. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych.  Wyd. U.Rz. Rzeszów. 2007 

Ogińska-Bulik N. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wydaw. WSH-E.2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i nieeuropejskich. PWP. 

Poznań. 2006 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań. 2006 

Ciosek M.. Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2003. 

Pedagogika resocjalizacyjna–w kierunku twórczej resocjalizacji, M Konopczyński - Nauki o 

Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2018 

Hołyst B. Socjologia kryminalna. Warszawa 2007. 

Dybalska J. Kobieta w więzieniu, Warszawa. 2009 

Miller A. Gdy runą mury. Poznań. 2006 

Bonda K. Polskie morderczynie. Warszawa. 2009 

Ambroziak W.  Młodociani mordercy. Poznań. 2003 

Przybyliński S. Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. 

Kraków. 2008 

Ogińska-Bulik N. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.                                                               

Wydaw. WSH-E  2007 

Kozaczuk F. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach niedostosowania                             

społecznego. Wyd. U.Rz. Rzeszów. 2007 

Marzec-Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki. WUKW. Bydgoszcz 2007 

Dyrda T. Pedagogika w działaniu społecznym. Wyd. WSBiP. Ostrowiec 2005 

Orłowska M. Skazani na wykluczenie. WAPS. Warszawa 2005 

Białobrzeska K. Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wyd. Akapit. Toruń 2007 

https://scholar.google.pl/citations?user=8XyRCuYAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/20699
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/20699
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_06_07/c/3811-3338.pdf


SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X   X  

W2 X   X  

U1   X X X 

U2   X X  

K1 X   X  

K2 X   X  

*Diagnoza resocjalizacyjna i projektowanie działań korekcyjnych wybranego przypadku 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZACYJNEGO 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Monika Wojtkowiak 
dr Monika Wojtkowiak 

dr Krzysztof Wójcik 

dr Krzysztof Wójcik 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 30    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studenta do podjęcia aktywności resocjalizacyjnej i poradnictwa w środowisku 

otwartym. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Charakteryzuje różne rodzaje struktur społecznych wspierających otwartą formułę 

resocjalizacji oraz realizację celów resocjalizacji w środowisku otwartym  

i w instytucjach życia społecznego; potrafi opisać zachodzące między nimi relacje. 

K_W06 

02 Wskazuje wyznaczniki profesjonalnych działań resocjalizacyjnych (w tym poradnictwa), ich 

normach i procedurach w środowisku otwartym. 

K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 
01 Potrafi obserwować, ocenić i zinterpretować zjawiska społeczne będące zagrożeniem  

i szansą dla procesu resocjalizacji w środowisku otwartym; potrafi zaprojektować te działania 

tak, aby wiązać je z różnymi obszarami działalności resocjalizacyjnej. 

K_U01 



02 Wykorzystuje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej szczególnie  

w odniesieniu do specyficznych grup resocjalizacyjnych, potrafi używać języka 

specjalistycznego i odwołującego się do problemów resocjalizacji, spójny przy użyciu 

różnych kanałów i technik komunikacji  

K_U07 

03 Posiada elementarne umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie 

sytuacji dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 

opracowywania wyników obserwacji i formułowania wniosków 

K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest świadomy odpowiedzialności, jakie niesie praca w obszarze resocjalizacji w 

środowisku otwartym, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej 

K_K02 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: Wiedza na temat niedostosowania społecznego, patologii społecznych, 

zagrożenia niedostosowaniem 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Metody oddziaływań resocjalizacyjnych i poradnianych w środowisku otwartym a cechy 

osobowości wychowanków 

Dojrzałość interpersonalna a metody resocjalizacji i poradnictwa w przestrzeni otwartej. 

Koncepcja Huberta Quaya a zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych 

Alternatywne metody pracy w resocjalizacji i poradnianej w środowisku otwartym  

Dynamika spotkania resocjalizacyjnego i poradnianego w środowisku otwartym 

Socjoterapia w resocjalizacji w środowisku otwartym. 

Sport w procesie resocjalizacji w środowisku otwartym 

Artystyczne formy pracy w resocjalizacji w środowisku otwartym 

Umiejętności metodyczne pedagoga resocjalizacyjnego 

Zasady konstruowania scenariuszy zajęć resocjalizacyjnych 

Praca resocjalizacyjna i poradnia w ośrodkach kuratorskich. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne), praca w 

grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja 

Literatura 

podstawowa: 

Zarys współczesnej koncepcji resocjalizacji–metodyka i ogólne zasady,  

A Brzezińska-Rybicka - Roczniki Pedagogiczne, 2019 

Techniki terapeutyczne rekomendowane na potrzeby praktyki resocjalizacyjnej,  

P Szczepaniak - Resocjalizacja Polska, 2020 

Pedagogika resocjalizacyjna–w kierunku twórczej resocjalizacji, M Konopczyński - 

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2018 

Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i nieeuropejskich. PWP. 

Poznań 2006. 

Majerek B. Zjawisko niechęci wobec szkoły. WNAP. Kraków. 2007 

Wyleżałek J. Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach                         

opieki całkowitej. Warszawa 2006. 

Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i nieeuropejskich. PWP. 

Poznań 2006. 

Sołtysiak T. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości.  Bydgoszcz  Wydaw. 

Uniw. Kazimerza Wlk , 2007 

Karmolińska E. Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Poznań . Wydaw.WSH-

E , 2009 

Bartkowicz Z. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie.  

Lublin  Wydaw. UMCS  2010 

Literatura 

uzupełniająca: 

Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wyd. 

A. Marszałek. Toruń 2007. 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań. 2006 

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/download/8226/8143
https://scholar.archive.org/work/d535evbfibdwng5fu3aqctk5fy/access/wayback/http:/www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/download/272/334/
https://scholar.google.pl/citations?user=CMIDsjsAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_06_07/c/3811-3338.pdf


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne                 

z planem zajęć) 

60 

Przygotowanie do egzaminu, ćwiczeń, w tym Zapoznanie się                                            

z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi 

przez prowadzącego zajęcia, przygotowanie prac  kontrolnych 

40 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

ustny 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne  

(jakie?) 

W1 X   X  

W2 X   X  

U1 X X    

U2  X    

U3  X    

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Karłyk-Wik A. Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnim.  Toruń .Akapit , 

2009 

Śliwerski B. Pedagogika. GWP Gdańsk. 2006 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań.  

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno-metodyczne 

aspekty wychowania: scenariusze zajęć wychowawczych. T. 2.- Wyd. 2 zm., 

uzup. i popr. – Zielona Góra; PEKW „Gaja”. 2003 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno-metodyczne 

aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych /. T. 4 – 

Wyd. 2 zm., uzup. i popr., - Zielona Góra; PEKW „Gaja”. 2003 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczne i metodyczne 

aspekty kalendarza wychowawcy: scenariusze zajęć wychowawczych /. T. 5 – 

Wyd. 2 popr., uzup. i zm., - Zielona Góra: PEKW „Gaja”. 2002 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno- metodyczne 

aspekty warsztatu pedagoga: scenariusze zajęć wychowawczych/. T. 1 – Wyd. 

2 zm., uzup. i popr. – Zielona Góra: PKW „Gaja”. 2002 



Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODYKA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 



Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Anna Róg 

dr Anna Róg  

mgr Anita Majkowska 

mgr Anita Majkowska 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 20    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Student zdobędzie wiedzę na temat profilaktyki społecznej. Pozna cele, zadania, poziomy 

profilaktyki, strategie profilaktyczne, standaryzowane programy profilaktyczne oraz zdobędzie 

wiedzę i umiejętności tworzenia programów profilaktycznych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Ma wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej. Zna przyczyny i przejawy niedostosowania 

społecznego dzieci i młodzieży, sposoby funkcjonowania osób niedostosowanych  

i zagrożonych niedostosowaniem. 

K_W14 

02 Wyjaśnia pojęcie profilaktyki społecznej i szkolnej, zna poziomy i strategie profilaktyczne. K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi uzasadnić ideę i zasady wprowadzenia programów profilaktycznych do placówek 

oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i pomocy społecznej. 
K_U04 

02 W oparciu o wieloaspektową analizę opracowuje programy profilaktyczne w szkole  

i środowisku lokalnym. 
K_U09 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania oraz 

realizowania działań profilaktycznych, ma potrzebę pogłębiania zasobów własnej wiedzy 

oraz doskonalenia warsztatu 

K_K01 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiadomości na temat patologii społecznych i niedostosowania społecznego i ich mechanizmów 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami uczenia 

się studentów. 

Wiadomości wstępne – cele, strategie, modele profilaktyki społecznej. 

Podstawowe zasady, formy i podstawy prawne tworzenia programów profilaktyki. 

Analiza standaryzowanych programów profilaktycznych. 

Zasady konstruowania programów profilaktycznych. 

Bariery w profilaktyce. 

Poznanie działań profilaktycznych w zakresie trzech poziomów profilaktyki                                                 

w wybranych formach niedostosowania społecznego: uzależnienia od alkoholu oraz 

współuzależnienia; uzależnienia od narkotyków; profilaktyki agresji i przemocy domowej, 

profilaktyki sekt i destrukcyjnych subkultur, profilaktyki samobójstw. 

Procedur postępowania w sytuacji zagrożenia przestępczością i demoralizacją. 

Warsztat umiejętności pedagoga- terapeuty z zakresu profilaktyki i resocjalizacji – 

przygotowanie scenariuszy, organizacja i realizacja zajęć w wybranej placówce. 



 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne                    

z planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do zaliczenia, zajęć - w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego 

zajęcia, przygotowanie prac kontrolnych 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X     

W2 X     

U1 X X X   

U2 X X X   

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja, pokaz, prezentacje multimedialne, 

metody problemowe, gry dydaktyczne, wizyty studyjne. 

Literatura 

podstawowa: 

Jarosz K., Profilaktyka pozytywna w teorii i praktyce pedagogicznej, Opole 2019. 

Chęć M., Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży, 2021. 

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, 

Warszawa 2002. 

Róg A., Lepiej zapobiegać niż leczyć... czyli o roli pedagoga szkolnego w profilaktyce 

zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, [w:] J. Szczurkowska, A. Mazur (red.), Wokół roli i 

zadań pedagoga i psychologa w szkole, Kielce 2012. 

Białobrzeska K. Wykluczenie i marginalizacja społeczna, Dom Org.Toruń. 2007 

Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich. WAPS. 

Warszawa. 2005 

Kozaczuk F. Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji . 

Wyd. U.Rz. Rzeszów. 2009 

Jędrzejko M. Szwedzik A. ZAgrożone dorastanie. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i 

profilaktyki społecznej . PWN. Warszawa. 2019 

Literatura 

uzupełniająca: 

Marzec-Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki, Bydgoszcz 2007. 

Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 2007. 

Wojcieszek K., Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki Kraków 2002. 

Kosińska E., Zachyra B., Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole: scenariusze zajęć  

z uczniami. Kraków 2003 



KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej oraz praktycznych umiejętności które student nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej oraz praktycznych umiejętności które student nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej oraz praktycznych umiejętności które student nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej oraz praktycznych umiejętności które student nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej oraz praktycznych umiejętności które student nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej oraz praktycznych umiejętności które student nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: MEDIACJE W RESOCJALIZACJI I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Monika Wojtkowiak 
dr Monika Wojtkowiak  

mgr Łukasz Kołomański 

mgr Łukasz Kołomański 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 30    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studenta do podjęcia aktywności resocjalizacyjnej i poradnictwa  

w środowisku otwartym. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Charakteryzuje różne rodzaje struktur społecznych wspierających otwartą formułę 

poradnictwa i pomocy w resocjalizacji oraz potrafi wskazać i opisać realizację celów 

resocjalizacji w środowisku otwartym i w instytucjach życia społecznego. 

K_W06 

02 Posiada zaawansowaną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizować ich powiązania z 

różnymi obszarami działalności pedagogicznej 

K_U01 

02 Wykorzystuje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej szczególnie  

w odniesieniu do specyficznych grup resocjalizacyjnych, potrafi używać języka 

specjalistycznego i odwołującego się do problemów resocjalizacji.  

K_U07 

03 Podejmuje i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań 

pedagogicznych 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest gotów doprowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  

w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz stosowania 

K_K07 



zasad uniwersalnego projektowania w celu zapewnienia pełnego uczestnictwa w przestrzeni 

edukacji 

 

 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 60 
Przygotowanie do egzaminu, ćwiczeń, w tym Zapoznanie się                                            

z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia, przygotowanie prac  kontrolnych 

40 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza na temat niedostosowania społecznego, patologii społecznych, zagrożenia 

niedostosowaniem 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami uzyskania zaliczenia. 

Pojęcie poradnictwa, miejsce poradnictwa w pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej. 

Rodzaje, typy i style poradnictwa. 

Działy poradnictwa i sposoby realizowania wsparcia. 

Sprawiedliwość naprawcza jako alternatywa sprawiedliwość retrybutywnej  kategoryzacja pojęć. 

Mediacja i negocjacja. 

Style i techniki  mediacyjne i negocjacyjne. 

BATNA, wprowadzenie do strategii negocjacyjnych. 

Typowe trudności z wykorzystaniem mediacji i negocjacji. 

Mediacja i negocjacja w prawie karnym i cywilnym. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne), praca w 

grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja 

Literatura 

podstawowa: 

Kalinowski M. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i nieeuropejskich. PWP. 

Poznań 2006. 

Nierenberg G. Sztuka negocjacji, Warszawa 2004 

Sołtysiak T. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości.  Bydgoszcz  

Wydaw.Uniw.Kazimerza Wlk , 2007 

Karmolińska E. Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Poznań . Wydaw.WSH-

E , 2009 

Tusznio S. Mediacje i negocjacje jako forma rozwiązywania konfliktów, Kielce 2004 

Bartkowicz Z. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie.  

Lublin  Wydaw. UMCS  2010 

Ostrowska K. Psychologia resocjalizacyjna. Wyd. Fraszka Edukac. Warszawa. 2008 

Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. Apis. Warszawa. 2007 

Urban B. Stanik J. Resocjalizacja T. 1. PWN. Warszawa. 2008 

Urban B. Stanik J. Resocjalizacja T. 2. PWN. Warszawa. 2008 

Literatura 

uzupełniająca: 

Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wyd. 

A. Marszałek. Toruń 2007. 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań. 2006 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczne i metodyczne 

aspekty kalendarza wychowawcy: scenariusze zajęć wychowawczych /. T. 5 – 

Wyd. 2 popr., uzup. i zm., - Zielona Góra: PEKW „Gaja”. 2002 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno- metodyczne 

aspekty warsztatu pedagoga: scenariusze zajęć wychowawczych/. T. 1 – Wyd. 

2 zm., uzup. i popr. – Zielona Góra: PKW „Gaja”. 2002 



SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X   X  

W2 X   X  

U1 X X    

U2  X    

U3  X    

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

  

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODYKA TERAPII UZALEŻNIEŃ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

 prof. dr hab. Volodymyr 

Shakhov  

prof. dr hab. Volodymyr Shakhov  

mgr Łukasz Kołomański 

mgr Łukasz Kołomański 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie studentom wiedzy na temat uzależnień, ich uwarunkowań, rodzajów, faz rozwoju i 

funkcjonowania osób uzależnionych oraz różnymi wzorcowymi systemami terapii uzależnień w 

Polsce i na świecie. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Student posiada interdyscyplinarną wiedzę z obszaru problematyki terapii uzależnień 

(kontekst socjologiczny, psychologiczny, medyczny, prawny i pracy socjalnej). Opisuje te 

teorie używając właściwej terminologii. 

K_W01 

02 Student opisuje strukturę i funkcje systemu terapii osób uzależnionych, wskazuje cele, 

podstawy prawne, charakteryzuje organizację i funkcjonowanie różnych instytucji 

terapeutycznych i resocjalizacyjnych działających w obszarze uzależnień. 

K_W13 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki terapii 

uzależnień w celu analizowania i i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 
K_U02 



w obszarze uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem analizy przyczyn powstawania 

uzależnień, diagnozowania sytuacji osób uzależnionych i prognozowania działań 

terapeutycznych dotyczących tych osób oraz analizowania działań praktycznych 

dotyczących terapii i resocjalizacji osób uzależnionych. 

02 Student weryfikuje przydatność metod, narzędzi, procedur badawczych i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z terapią i resocjalizacją osób uzależnionych 
K_U09 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student dostrzega etyczny wymiar własnych działań i jest świadomy sensu, wartości i 

potrzeby podejmowania działań terapeutycznych wobec osób uzależnionych, jest otwarty 

na podejmowanie wyzwań w tym obszarze, odznacza się wytrwałością w realizacji 

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie terapii osób 

uzależnionych. 

K_K03 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, w tym społecznej, psychologii, socjologii  

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Przyczyny uzależnień – teorie biologiczne, psychologiczne i socjologiczne wyjaśniające proces 

powstawania uzależnień.  

Czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka. 

Psychologiczne uwarunkowania powstawania uzależnień. 

Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

Fazy rozwoju uzależnienia – różne podejścia teoretyczne. 

Rodzaje środków psychoaktywnych – ich działanie i skutki nadużywania. 

Uzależnienia od czynności. 

Uzależnienia od substancji a uzależnienia od czynności – podobieństwa i różnice. 

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania powstawania uzależnień. 

Rodzina a uzależnienie – wpływ środowiska rodzinnego na proces terapii osób uzależnionych. 

Wspólnota Anonimowych Alkoholików, początek, rozwój, zasady działania. 

Przykłady programów profilaktycznych. 

Próba konstruowania programów profilaktycznych. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda projektów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mudrecka I. Wybrane kierunki rozwoju polskiej teorii i praktyki resocjalizacji, - Studia z Teorii 

Wychowania, 2020  

Współczesne problemy resocjalizacji, J Kopczyńska-Wisz - Roczniki Pedagogiczne, 2019 

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

Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007. 

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

Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009. 

Grzegorzewska I. Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Warszawa, Scholar, 2011 

Augustyniak A. Jak walczyć z uzależnieniami. Warszawa, Difin, 2012 

Miller P. Terapia uzależnień. Wyd. UW. Warszawa. 2012 

Cierpiałkowska E. Psychologia uzależnień - alkoholizm. - Warszawa : WAiP , 2010 

Literatura 

uzupełniająca: 

Cox M. Osobowość nałogowa. - Warszawa : Wydaw. Profi 2004. 

Bętkowska-Korpała B. Uzależnienia w praktyce klinicznej. Warszawa, Parpamedia, 2009 

Stanek A. Współczesna rodzina.  Warszawa, Wydaw. Comandor , 2011 

Ogińska-Bulik N. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.  Łódź , Wydaw. WSH-E, 2007 

Gaś Z. B. Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień. Remedium. lipiec-sierpień 2002. 
Chrostek Maj J., Wodowski G., Szczypta naszej nadziei. Leczenie substytucyjne 

uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000 – 2007, Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń,  

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-ec8f2287-149e-35bc-a28d-a4f57f4d2452


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 
Obciążenie 

studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 
Przygotowanie do zaliczenia, ćwiczeń, w tym  zapoznanie się                                                    

z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia, przygotowanie projektu 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X     

W2 X     

U1 X  X X X 

U2 X  X X  

K1 X   X  

*Diagnoza przypadku 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 3. Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk. 

Verster A., Bunnig E. Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów, 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, tekst dostępny na stronie Krajowego Biura 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii.Publikacje. Warszawa. 2004 



Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODY TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Andrzej Chrobot 
mgr Andrzej Chrobot 

mgr Andrzej Chrobot 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 20 20     1 2    

Cel zajęć: 

 

Nabycie wiedzy względem prowadzenia działań wobec osób w różnych sytuacjach zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym 



Rozwinięcie umiejętności w zakresie prowadzenia i planowania pomocy dla osób sytuacjach 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanymi społecznie 

Uzyskanie kompetencji w zakresie pomocy pedagogicznej dla osób zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanymi społecznie 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Zna podstawową terminologię w zakresie problematyki niedostosowania społecznego 

używaną w pedagogice i rozumie jej źródła  
K_W01 

02 Zna procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i 

zakłócenia właściwe do zastosowania w pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznych oraz niedostosowanymi społecznie 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi problematyki 

niedostosowania społecznego w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania 

strategii działań pedagogicznych w odniesieniu do osób niedostosowanych społecznie oraz 

samodzielnie generować rozwiązania konkretnych problemów  społecznych dotyczących 

działań związanych z pracą z osobami niedostosowanymi społecznie oraz prognozować ich 

przebieg i przewidywać skutki planowanych działań 

K_U01 

02 Potrafi ocenić przydatność typowych procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z pracą z osobami niedostosowanymi społecznie 

K_U08 

03 Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę metodyczną do organizowania działań związanych z 

resocjalizacją  w środowisku otwartym i poradnictwem, dostrzega etyczny wymiar 

podejmowanych działań 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest świadomy odpowiedzialności, jakie niesie praca w obszarze twórczej 

resocjalizacji  

K_K08 

02 Realizuje  pracę w zespole interdyscyplinarnym z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, 

rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej w 

zakresie wsparcia i pomocy pedagogicznej kierowanej do osób niedostosowanych społecznie 

K_K06 

 

 

Wymagania wstępne: Wiedza na temat niedostosowania społecznego, patologii społecznych, zagrożenia 

niedostosowaniem 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Niedostosowanie społeczne– charakterystyka, przyczyny, przebieg, następstwa 

Rodzaje niedostosowań społecznych 

Wybrane modele pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznych oraz 

niedostosowanymi społecznie  

Umiejętności interpersonalne niezbędne przy pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznych oraz niedostosowanymi społecznie  

Podstawy rozmowy i wywiadu oraz dialog terapeutyczny w pracy pedagoga z osoba 

niedostosowaną społecznie 

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych – podstawowe pojęcia.  

Metoda resocjalizacji przez sport.  

Działalność sportowa jako jeden z czynników chroniących – wzmacniających oddziaływania 

resocjalizacyjne wobec nieletnich. 

Drama jako metoda wspomagająca proces twórczej resocjalizacji. 

Muzyka i plastyka - metody wspomagające proces twórczej resocjalizacji. 

Psychodrama i socjodrama w procesie resocjalizacji. 

Metoda Teatru Resocjalizacyjnego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat pracy z osobą niedostosowaną społecznie w praktyce – analiza przykładów, ćwiczenia 

własne studentów 

Podsumowanie i zakończenie warsztatów. 

Metody 

dydaktyczne: 

metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne), praca w 

grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja 

Literatura 

podstawowa: 

Diagnoza pozytywna w resocjalizacji: Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka, E 

Wysocka - 2019  

Pedagogika resocjalizacyjna–w kierunku twórczej resocjalizacji, M Konopczyński - Nauki o 

Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2018 

Nowy model działań diagnostyczno–resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku 

instytucjonalnym w perspektywie założeń twórczej resocjalizacji, JM Siemionow - Lubelski 

Rocznik Pedagogiczny, 2019 

Strategie myślenia o resocjalizacji na tle przemian paradygmatów w pedagogice, M Kowalski, 

E Magda - Resocjalizacja Polska, 2020 

Wybrane kierunki rozwoju polskiej teorii i praktyki resocjalizacji, I Mudrecka - Studia z 

Teorii Wychowania, 2020  

Konopczyński M., Kultura i resocjalizacja: metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą 

nieprzystosowaną społecznie, Warszawa 2006. 

Konopczyński M., Ambroziak W. (red.), Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce 

resocjalizacyjnej, Warszawa 2009. 

Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Wyd. Impuls, 

Kraków 2015. 

Urban B., Stanik J. (red.), Resocjalizacja Tom I, II. Wyd. PWN, Warszawa 2007 

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza, PWN, 

Warszawa 2007 

Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. Apis. Warszawa. 2007 

Kozaczuk F. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Wyd.U.Rz. Rzeszów. 2008 

Literatura 

uzupełniająca: 

Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wyd. 

A. Marszałek. Toruń 2007. 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań. 2006 

Karłyk-Wik A. Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnim.  Toruń .Akapit , 

2009 

Śliwerski B. Pedagogika. GWP Gdańsk. 2006 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań.  

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno-metodyczne 

aspekty wychowania: scenariusze zajęć wychowawczych. T. 2.- Wyd. 2 zm., 

uzup. i popr. – Zielona Góra; PEKW „Gaja”. 2003 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno-metodyczne 

aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych /. T. 4 – 

Wyd. 2 zm., uzup. i popr., - Zielona Góra; PEKW „Gaja”. 2003 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczne i metodyczne 

aspekty kalendarza wychowawcy: scenariusze zajęć wychowawczych /. T. 5 – 

Wyd. 2 popr., uzup. i zm., - Zielona Góra: PEKW „Gaja”. 2002 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno- metodyczne 

aspekty warsztatu pedagoga: scenariusze zajęć wychowawczych/. T. 1 – Wyd. 

2 zm., uzup. i popr. – Zielona Góra: PKW „Gaja”. 2002 

https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/20699
https://scholar.google.pl/citations?user=8XyRCuYAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=8XyRCuYAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_06_07/c/3811-3338.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219
https://scholar.archive.org/work/b327sejzazhczpagznlgrmo2hi/access/wayback/http:/www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/download/270/332/
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-ec8f2287-149e-35bc-a28d-a4f57f4d2452


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne                 

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zaliczenia, ćwiczeń, w tym zapoznanie się                                            

z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi 

przez prowadzącego zajęcia, przygotowanie prac  kontrolnych 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne  

(jakie?) 

W1  X  X X 

W2  X  X X 

U1  X  X X 

U2  X  X X 

U3  X  X X 

K1  X  X X 

K2  X  X X 

*Proszę podać jakie :przygotowanie scenariusza zajęć 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W RESOCJALIZACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Prof. Volodymyr  Shakhov 

Prof. Volodymyr  Shakhov 

mgr Łukasz Kołomoński 

mgr Łukasz Kołomoński 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem:3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
    ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi 

organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej osobom niedostosowanym 

i/lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym  w szkołach i/lub innych placówkach  

o charakterze resocjalizacyjnym do prowadzenia na ich terenie i w środowisku lokalnym 

prawidłowo rozumianej i właściwie organizowanej pracy w zakresie poradnictwa 



pedagogicznego, psychologiczneg, w szczególności zasadami organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zasadami orzekania.  Wyposażenie studentów w 

możliwie duży zasób wiadomości i umiejętności z wymienionych zakresów i przygotowanie ich 

do wykorzystania nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce zawodowej.  

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię używaną  

w pedagogice resocjalizacyjnej z zakresu  psychopedagogiki, terapii pedagogicznej, 

działań korekcyjno – kompensacyjnych dotyczycących pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. Rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych. 

K_W01 

02 Student zna i ma zaawansowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji jak 

również o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. 

K_W13 

03 Zna i rozumie problemy i oczekiwania placówek oraz uczestników działalności 

edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej w tym o dzieciach/uczniach ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odpowiedzialnych za organizację pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w resocjalizacji oraz osobach zagrożonych 

niedostosowaniem/niedostosowanych społecznie. 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychopedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także 

motywów i wzorów ludzkich zachowań osób niedostosowanych i/lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

K_U02 

02 Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami diagnostycznymi  

w celu analizowania i interpretowania motywów oraz wzorów ludzkich zachowań, 

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych 

w odniesieniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec osób niedostosowanych 

i/lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

K_U03 

03  Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z osobami 

będącymi podmiotami udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, potrafi używać 

języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami wspierającymi ten proces, 

jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów. 

K_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, także podczas udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej pedagogicznej działalności praktycznej. Jest 

wrażliwy na specyficzne potrzeby osób i środowisk objętych postępowaniem 

resocjalizacyjnym. Ma  świadomość konieczności doskonalenia warsztatowych metod i 

form pracy oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań systemowych. 

K_K01 

02 Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i 

niespecjalistami – zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, inicjowania 

działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej osobom 

niedostosowanym i/lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

K_K06 

03 Student jest gotów do prowadzenia zindywidualizowanych działań psychopedagogicznych, 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej w  stosunku do osób niedostosowanych i/lub 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz stosowania zasad uniwersalnego projektowania w celu 

zapewnienia pełnego uczestnictwa w przestrzeni edukacji, rehabilitacji, korekty 

zachowania. 

K_K07 

 



 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

 

Podstawowa wiedza z zakresu psychopedagogiki oraz znajomość problematyki społecznej, 

rozwoju człowieka, procesów wychowania socjalizacji, uwarunkowań związanych z rozwojem 

bio -psycho -fizycznym człowieka 

Wiedza na temat różnych środowisk wychowawczych (rodzinne, szkolne). Umiejętność 

zastosowania wiedzy teoretycznej w analizie i interpretacji problemów  edukacyjnych, 

wychowawczych  i opiekuńczych. Wiedza z subdyscyplin pedagogiki specjalnej dotycząca 

swoistych właściwości osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z karta przedmiotu 

Przedmiot, cele, zadania, funkcje i struktura poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.  

Proces postępowania poradniczego, doradca jako podmiot działania, porada, jej struktura, treść i 

charakter, niektóre zasady działania poradniczego, metody pracy w poradnictwie 

Teoretyczny kontekst udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Kompetencje poradnicze nauczyciela/wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich 

nabywania).  

Ujęcia koncepcyjne poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego wobec osób zagrożonych 

i/lub niedostosowanych społecznie jak również uczniów ze SPE – założenia i obszary działania, 

nowe formy edukacji, systemy wsparcia.  

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/instytucji/placówce 

resocjalizacyjnej. 

Rola poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zakres zadań i możliwość ich realizacji. 

Poradnictwo indywidualne i rodzinne. 

Działalność opiniodawcza i orzecznicza poradni psychologiczno-pedagogicznej – podstawy 

prawne i procedury postępowania. 

Formy i zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Struktura i dynamika procesu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej na etapie  

edukacji szkolnej. 

Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym 

społecznie. 

Struktura i dynamika procesu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej osobom 

dorosłym .  

Rola poradnictwa indywidualnego i rodzinnego.  

Specyfika organizacji i realizacji oddziaływań resocjalizujących realizowanych  

w wybranych placówkach i instytucjach udzielających  wsparcia osobom niedostosowanym i /lub 

zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład; eksponujące: pokaz, film dydaktyczny, poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, 

studium przypadku, klasyczna problemowa (dyskusja, analiza SOFT) 

Literatura 

podstawowa: 

Diagnoza pozytywna w resocjalizacji: Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka,  

E Wysocka - 2019  

Pedagogika resocjalizacyjna–w kierunku twórczej resocjalizacji, M Konopczyński - Nauki  

o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2018 

Nowy model działań diagnostyczno–resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku 

instytucjonalnym w perspektywie założeń twórczej resocjalizacji, JM Siemionow - Lubelski 

Rocznik Pedagogiczny, 2019 

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

Kołakowski, A. i Pisula, A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: 

GWP, 2014.  

Kołakowski, A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP, 2014. 

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i 

metodyczne, APS, Warszawa. 2001 

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Impuls, Kraków 

2007. 

Suchowierska, M., Ostaszewski, P. i Bąbel, P., Terapia behawioralna dzieci  

z autyzmem, 2012. 

https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/20699
https://scholar.google.pl/citations?user=8XyRCuYAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_06_07/c/3811-3338.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do  zaliczenia, do zajęć, do kolokwium, pracy kontrolnej, w tym 

zapoznanie się z literaturą przedmiot i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty/Warsztat 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X  X X  

W2 X  X X  

W3 X X X X  

U1 X  X X X 

U2 X X X X  

U3 X X X X  

K1 X  X X  

K2 X  X X  

K3 X  X X  

*Diagnoza i projektowanie działań korekcyjnych – analiza przypadku. 

 

 

 

Akty prawne:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591,  z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 

323); 

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

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 oraz z 2017 r., poz. 1647) 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r., poz. 

1700) 

Literatura 

uzupełniająca: 

Czarnocka M, Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej w 

przedszkolu i szkole, Warszawa 2018.  

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik, Warszawa 2010.  

Hajduk B., Hajduk E. O pomocy skutecznej i nieskutecznej, Zielona Góra 2008 

Kargulowa Alicja, O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2004.  

Materiały szkoleniowe MEN (2010) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część I i II. 

Skałbania Barbara, Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków 

2009. 

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



KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA 

STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRACY Z RODZINĄ DYSFUNKCYJNĄ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Anna Róg 

dr Anna Róg 

mgr Justyna Kowalczyk 

mgr Justyna Kowalczyk 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studenta do podjęcia aktywności w aspekcie form pomocy udzielanej 

rodzinie dysfunkcyjnej w kontekście funkcjonowania zawodowego w różnych  

środowiskach i placówkach 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 

Charakteryzuje różne rodzaje struktur społecznych wspierających otwartą formułę pomocy i 

wsparcia oraz realizację celów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku otwartym i w 

instytucjach życia społecznego; potrafi opisać zachodzące między nimi relacje. 

K_W06 

02 Wskazuje wyznaczniki profesjonalnych działań wspierających osoby i rodziny dysfunkcyjne. K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 

Potrafi ocenić i zinterpretować zjawiska społeczne będące zagrożeniem i szansą dla procesu 

opieki i wychowania w środowisku otwartym oraz wsparcia rodzin dysfunkcyjnych; potrafi 

zaprojektować te działania tak, aby wiązać je z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. 

K_U01 

02 

Wykorzystuje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej szczególnie  

w odniesieniu do specyficznych grup dysfunkcyjnych, potrafi używać języka 

specjalistycznego i odwołującego się do problemów wsparcia i opieki.  

K_U07 

03 

Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę metodyczną do organizowania działań związanych  

z realizacją opieki, wsparcia i poradnictwa w odniesieniu do rodzin dysfunkcyjnych. K_U09 



w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest świadomy odpowiedzialności, jakie niesie praca w obszarze opieki i wychowania. 
K_K04 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza na temat niedostosowania społecznego, patologii społecznych, zagrożenia i dysfunkcji. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, projekt 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Rodzina współczesna. Repetytorium 

Rodzina dysfunkcyjna - jej dynamika oraz cechy charakterystyczne.  

Konflikty w rodzinie. Komunikacja w rodzinie – przejawy zaburzeń w sferze komunikacji. 

Relacje w rodzinie dysfunkcyjnej. Sytuacja dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.  

Rodzina dysfunkcyjna a rodzina patologiczna. Możliwości pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. 

Formy pomocy: poradnictwo, psycho i socjoterapia, mediacje, wsparcie socjalne, piecza 

zastępcza. System wsparcia rodzin dysfunkcyjnych.  

Rodzina zastępcza jako forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej.  

Zadania asystenta i kuratora rodzinnego. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

Praca pedagoga i psychologa szkolnego jako forma pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. Rola 

ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz organizacji 

pozarządowych. 

Lokalne zespoły interdyscyplinarne. 

Specyfika przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, rodzaje i formy przemocy 

wewnątrzrodzinnej. Mechanizmy, cykle i konsekwencje przemocy w rodzinie. Kobiety i dzieci 

jako ofiary przemocy w rodzinie. Przemoc wobec osób starszych. 

Uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie. Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty”. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Praca z rodziną, w której występuje 

przemoc. 

Rodzina z problemem uzależnienia i współuzależnienia. Praca z rodziną, w której występuje 

uzależnienie. 

Bezrobocie, bezdomność i ubóstwo ekonomiczne jako przyczyna dysfunkcji środowiska 

rodzinnego. Możliwości wsparcia rodziny w sytuacji ubóstwa. 

Rodzina niepełna: zespół braku ojca lub matki, śmierć jednego z rodziców, rozwód, 

przebywanie w zakładzie karnym. Dysfunkcje rodziny na skutek migracji rodziców. 

Możliwości wsparcia rodziny niepełnej. 

Dysfunkcjonalność rodziny jako skutek rozchwiania ładu społeczno-moralnego. 

Warsztat umiejętności pedagoga – projekt: Konstruowanie programu oddziaływań pomocowych 

w wybranym temacie. 

Literatura 

podstawowa: 

Lenart A., Rodziny dysfunkcyjne w pracy asystenta rodziny „Roczniki Pedagogiczne” 2019, 

nr 19. 

Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny  

i możliwości wspomagania rodziców, Opole 2014. 

Róg A., (Nie)samodzielne macierzyństwo. Między zależnością od pomocy społecznej a 

usamodzielnieniem, Kielce. 2021. 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

U3  X    

K1  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

Róg A., School functioning of children from single mothers families – selected aspects, [w:] 

O. Clipa G. Cramariuc (red.), Edducaţia în societatea contemporană. Aplicaţii, Lumen, Iasi, 

Romania 2015. 

Ganczarska M., Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin 

dysfunkcyjnych, Opole 2017. 

Grzegorzewska I., Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 2011. 

Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo akademickie Żak, 

Warszawa 2002 

Polanowski J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Wyd. Parpamedia, 

Warszawa. 2008 

Muchacka B. Dziecko we współczesnym świecie. - Kraków : Impuls , 2008 

Palak Z. Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną . Wyd. WSP. 

Tarnobrzeg. 2012 

Duraj-Nowakowa K. Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Wyd. U.Rz. 

Rzeszów. 2011 

Literatura 

uzupełniająca: 

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011. 

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008. 

Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i 

znaczeń, Wrocław 2006. 

Becker-Pestka D., Dubis M., Różyńska S. Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna  

w przestrzeni życiowej młodych dorastających, Wrocław 2018. 

Róg A., Rola świetlic środowiskowych we wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych, „Studium 

Vilnense” 2017, nr 14. 

https://scholar.google.pl/citations?user=jKGva6QAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/570179/NDIGOZ039341.pdf
https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/570179/NDIGOZ039341.pdf


KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WARSZTAT PRACY PEDAGOGA RESOCJALIZACYNEGO 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Łukasz Kołomański 
mgr Łukasz Kołomański 

mgr Łukasz Kołomański 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 20 20     1 2    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności założeń z zakresu prewencji patologii 

 i zagrożeń społecznych jak również orientacja w zakresie wsparcia pedagogicznego i pracy 

resocjalizacyjnej z uwzględnieniem pracy z osobami nieletnimi. Podczas zajęć studenci rozwiną 

umiejętności w zakresie prowadzenia i planowania pomocy dla osób w sytuacjach zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanymi społecznie. Podczas zajęć analizowane 

będą analizowane zjawiska społeczne w kontekście pracy pedagoga resocjalizacyjnego,  

z uwzględnieniem diagnozy problemów niedostosowania społecznego. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji specjalnej, wychowania i kształcenia, 

jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych podstaw w procesie resocjalizacji, działania od izolacji po 

środowisko otwarte, koncepcje twórczej resocjalizacji 

K_W03 

01 Student ma zaawansowaną  wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno  

w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym w tym osób zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. 

K_W05 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej 

oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także 

K_U02 



motywów i wzorów ludzkich zachowań osób zagrożonych niedostosowaniem  

i niedostosowanych społecznie. 

02 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu 

problematyki niedostosowania społecznego w celu analizowania, interpretowania oraz 

projektowania strategii działań pedagogicznych w odniesieniu do osób niedostosowanych 

społecznie oraz samodzielnie generować rozwiązania konkretnych problemów  społecznych 

dotyczących działań związanych z pracą z osobami niedostosowanymi społecznie oraz 

prognozować ich przebieg i przewidywać skutki planowanych działań. 

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogiki 

resocjalizacyjnej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej, w tym pedagogiki 

resocjalizacyjnej, akceptuje zmiany i uczestniczy w realizacji innowacji, ma pozytywne 

nastawienie do nabywanej wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowanie 

warsztatu pedagoga resocjalizacji.  

K_K02 

02 Akceptuje zasady etyki zawodu pedagoga resocjalizacyjnego oraz powinności wychowawcy. K_K03 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: Wiedza na temat niedostosowania społecznego, patologii społecznych, zagrożenia 

niedostosowaniem 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Terminologia, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej 

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży – charakterystyka, przyczyny, przebieg, 

następstwa 

Uwarunkowania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży  

Psychospołeczne konsekwencje 

Rodzaje niedostosowań społecznych 

Wybrane modele pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznych oraz 

niedostosowanymi społecznie  

Umiejętności interpersonalne niezbędne przy pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznych oraz niedostosowanymi społecznie  

Uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych - fazy oddziaływania 

resocjalizacyjnego  

Specyfika wychowania resocjalizacyjnego w warunkach zamkniętych 

Podstawy rozmowy i wywiadu oraz dialog terapeutyczny w pracy pedagoga z osoba 

niedostosowaną społecznie 

Warsztat pracy z osobą niedostosowaną społecznie w praktyce – analiza przykładów, ćwiczenia 

własne studentów 

Twórcza resocjalizacja jako rozwijanie potencjalności osób nieprzystosowanych społecznie.  

Rola edukacji w resocjalizacji - uczeń niedostosowany społecznie; cele kształcenia 

resocjalizującego; główne zadania nauczyciela; specyfika systemu dydaktycznego w placówce 

resocjalizacyjnej 

Metody 

dydaktyczne: 

metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne), praca w grupach, 

klasyczna metoda problemowa, dyskusja 

Literatura 

podstawowa: 

Techniki terapeutyczne rekomendowane na potrzeby praktyki resocjalizacyjnej, P 

Szczepaniak - Resocjalizacja Polska, 2020 

Pedagogika resocjalizacyjna– w kierunku twórczej resocjalizacji, M Konopczyński - Nauki o 

Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2018 

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i 

metodyczne, Wyd. APIS. Warszawa 2007  

Szczęsny W.W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. 

Warszawa 2003. 

https://scholar.archive.org/work/d535evbfibdwng5fu3aqctk5fy/access/wayback/http:/www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/download/272/334/
https://scholar.google.pl/citations?user=CMIDsjsAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=CMIDsjsAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_06_07/c/3811-3338.pdf


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne                 

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zaliczenia, ćwiczeń, w tym Zapoznanie się                                     

z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia, przygotowanie prac  kontrolnych 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne  

(jakie?) 

W1  X  X  

W2  X  X  

U1  X X X X 

U2  X X X X 

K1  X  X  

K2  X  X  

*Projektowanie działań resocjalizacyjnych wobec wychowanków instytucji resocjalizacyjncyh 

 

 

 

 

 

 

Urban B., Stanik J., Resocjalizacja Tom I, II. Warszawa 2007 

Kendall P. Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo - behawioralne. Wyd. UJ. 

Kraków. 2010 

Literatura 

uzupełniająca: 

Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wyd. 

A. Marszałek. Toruń 2007. 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań. 2006 

Karłyk-Wik A. Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnim.  Toruń .Akapit , 

2009 

Śliwerski B. Pedagogika. GWP Gdańsk. 2006 

Kalinowski M. Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich . PWP. Poznań.  

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno-metodyczne 

aspekty wychowania: scenariusze zajęć wychowawczych. T. 2.- Wyd. 2 zm., 

uzup. i popr. – Zielona Góra; PEKW „Gaja”. 2003 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno-metodyczne 

aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych /. T. 4 – 

Wyd. 2 zm., uzup. i popr., - Zielona Góra; PEKW „Gaja”. 2003 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczne i metodyczne 

aspekty kalendarza wychowawcy: scenariusze zajęć wychowawczych /. T. 5 – 

Wyd. 2 popr., uzup. i zm., - Zielona Góra: PEKW „Gaja”. 2002 

Doliński A., Gajewska G., Szczęsna A., Teoretyczno- metodyczne 

aspekty warsztatu pedagoga: scenariusze zajęć wychowawczych/. T. 1 – Wyd. 

2 zm., uzup. i popr. – Zielona Góra: PKW „Gaja”. 2002 



 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PEDAGOGIKI PENITENCJARNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Monika Wojtkowiak 

dr Monika Wojtkowiak 

mgr Andrzej Chrobot 

mgr Andrzej Chrobot 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

60 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. War  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 30    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie studentom wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu kryminologii  

w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności pedagogicznej w obszarze resocjalizacji. 

Zapoznanie z głównymi paradygmatami w kryminologii. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 

 

Student posiada zaawansowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego 

oraz zachodzących między nimi relacjach. 

K_W06 

02 Ma zaawansowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach 

stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej zwłaszcza  

w odniesieniu do osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi opracować podstawowe narzędzia badawcze, ocenić przydatność typowych metod, 

procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej  w odniesieniu indywidualnym, z uwzględnieniem potrzeb jednostki. 

K_U09 

02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 

elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych  

z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych, rozumie ich etapowość  

i konieczność. 

K_U14 



w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi – specjalistami i niespecjalistami – 

zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, jest skłonny do inicjowania działań 

na rzecz środowiska społecznego 

K_K06 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ukończony kurs przedmiotów: Pedagogika resocjalizacyjna 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą kształcenia, wymaganiami i przedstawienie zarysu tematyki przedmiotu. 

Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki przedmiotu. 

Zagadnienia opieki penitencjarnej 

- programy terapeutyczne 

- system kar i nagród 

- zajęcia wychowawcze, 

- zajecia kulturalne 

Przestępstwo jako norma prawna i przestępczość jako zjawisko społeczne. 

Zjawisko przestępczości w kontekście zmian społecznych. 

Rodzaje pomocy oferowanej po opuszczeniu zakładów karnych, ośrodków resocjalizacyjnych 

i ich charakterystyka 

Rozmiar przestępczości, przestępczość rzeczywista, ujawniona, stwierdzona, osadzona i 

wykryta. 

Problematyka „ciemnej liczby przestępstw” 

Struktura i dynamika przestępczości w Polsce, 

Przestępczość powrotna – interpretacje, przyczyny, profilaktyka. 

Zjawisko przestępczości nieletnich i młodocianych. 

Kobiety a problem przestępczości 

Środki odurzające i alkohol a ich wpływ na zjawisko przestępczości 

Media a problem przestępczości. 

System zapobiegania przestępczości. Wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej. 

Warsztat: Wybrane zagadnienia z zakresu opieki postpenitencjarnej –  wywiady 

środowiskowe i spotkania z pracownikami MOPS, GOPS. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład (metoda podająca), dyskusja, metoda projektów, praca z tekstem, 

sondaż diagnostyczny 

Literatura 

podstawowa: 

Samotność w izolacji penitencjarnej w pedagogice resocjalizacyjnej, J Kusztal, E Franczyk - 

Studia z Teorii Wychowania, 2020 

O tzw. dobrych praktykach penitencjarnych. Obraz empiryczny i kilka ogólniejszych refleksji 

teoretycznych, P Stępniak - Archiwum Kryminologii, 2018 

Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, B Stańdo-Kawecka – 

2020 

Gulla B. Przestępczość nieletnich. Wydaw.UJ.  Kraków . 2009 

Kalinowski M., Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i nieeuropejskich, Wyd. 

PWP, Poznań, 2006 

Błachut J., Gaberze A., Krajewski K. Kryminologia.  Trade, Gdańsk. 2001 

Hołyst B. Kryminologia, Warszawa 2003 

Jaworska A. (red.), Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, wyd. Impuls, 

Kraków 2008 

Bębas S. Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej.  Radom. Wyd. Wyższej Szkoły 

Handlowej 2010 

Urban B. Resocjalizacja t.1.  Warszawa , PWN 2008, IBUK 

Urban B. Resocjalizacja t.2. - Warszawa , PWN, 2008  IBUK 

Siemaszko C. Atlas przestępczości w Polsce 4.  Warszawa. Oficyna Naukowa, 2009 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259380
https://scholar.google.pl/citations?user=5tjQcsgAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://ak.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/13
https://ak.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/13
https://www.google.com/books?hl=pl&lr=&id=eVxQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=PODSTAWY+PEDAGOGIKI+PENITENCJARNEJ&ots=OvVBBGUPf2&sig=Wxa61cHPNXrFsJnry6m492dQOCg


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 60 

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia 

20 

Przygotowanie projektu/warsztatu 20 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
 SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty/ 

warsztat 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X   X  

W2 X   X  

U1   X X  

U2   X X  

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Kulicki M. Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i prakt.  Toruń, Wydaw. UMK,  2009 

Przybyliński S. Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej . 

Impuls. Kraków. 2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Krajewski K. Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924-2005  

w świetle danych statystyki policyjnej. Archiwum Kryminologii, Tom XXIX-XXX, 

Warszawa 2009 

Woźniakowska-Fajst D. Nieletnie, niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne. Warszawa WAiP , 

2011 

Piotrowski P. Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja                                 i 

racjonalność sprawców. Kraków, Wydawnictwo Żak  2011. 

Ostrowska K. Psychologia resocjalizacyjna. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna 2008. 

Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. WAiP, 

Warszawa. 2008. 

Jankes Y. Media i przestępczość, Wyd. UJ., Kraków 2010. 

Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości. Archiwum Kryminologii, Tom XXI, 

Warszawa 1994. 

Kuć M., Kryminologia skrypty, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010. 



Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 

Nazwa przedmiotu: WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINOLOGII I WIKTYMOLOGII 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Eliza Mazur 
dr Eliza Mazur 

mgr Andrzej Chrobot 

mgr Andrzej Chrobot 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 
Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 
 

Przekazanie studentom wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu kryminologii  

w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności pedagogicznej w obszarze resocjalizacji. 

Zapoznanie z głównymi paradygmatami w kryminologii. 
 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Student potrafi scharakteryzować zakres i treść kryminologii, wskazać jej źródła  

i przemiany. Umie wskazać zastosowanie dorobku kryminologii w obrębie pokrewnych 

dyscyplin naukowych. Potrafi definiować pojęcia wykorzystywane w kryminologii do opisu 

rzeczywistości społecznej, patologii, dewiacji oraz zachowań przestępczych. 

K_W01 

K_W12 

02 Student potrafi wytłumaczyć i objaśnić miejsce kryminologii w systemie nauk oraz jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauki. 

K_W02 

K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Student potrafi dokonać interpretacji zjawisk społecznych charakterystycznych dla 

kryminologii; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności wspierającej proces 

resocjalizacji. 

K_U01 
 

02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i przetwarzać ją w sposób aplikacyjny  

w działaniach praktycznych. 
K_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 
01 Poszukuje optymalnych rozwiązań w działaniach pedagogicznych  K_K01 

K_K06 



K_K04 

 

Wymagania 

wstępne: 
Ukończony kurs przedmiotów: Wprowadzenie do resocjalizacji; Patologie społeczne, 

Niedostosowanie społeczne 

 

Treści 

kształcenia: 
 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami 

uczenia się studentów. 

Miejsce kryminologii w systemie nauk. Kontekst historyczny i współczesny. 
Związek kryminologii z innymi dyscyplinami nauki. 
Przestępstwo jako norma prawna i przestępczość jako zjawisko społeczne. 
Charakterystyka głównych paradygmatów kryminologii. 
Kryminologia klasyczna i charakterystyka wiodących teorii. 
Kryminologia pozytywistyczna i przegląd wiodących teorii. 
Kryminologia pozytywistyczna i przegląd wiodących teorii. 
Kryminologia antynaturalistyczna i przegląd kluczowych teorii. 
Przegląd stanowisk teoretycznych w kryminologii neoklasycznej. 
Zjawisko przestępczości w kontekście zmian społecznych. 
Działy kryminologii i ich charakterystyka 
Rozmiar przestępczości, przestępczość rzeczywista, ujawniona, stwierdzona, osadzona i 

wykryta. 
Problematyka „ciemnej liczby przestępstw” 
Struktura i dynamika przestępczości w Polsce, 
Przestępczość powrotna – interpretacje, przyczyny, profilaktyka. 
Zjawisko przestępczości nieletnich i młodocianych. 
Kobiety a problem przestępczości 
Środki odurzające i alkohol a ich wpływ na zjawisko przestępczości 
Wybrane zagadnienia wiktymologii 
Media a problem przestępczości 
System zapobiegania przestępczości. Wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej. 

 

Metody 

dydaktyczne: 
Wykład (metoda podająca), dyskusja, metoda projektów, praca z tekstem 

 

Literatura 

podstawowa: 

Błachut J., Gaberze A., Krajewski K. Kryminologia.  Trade, Gdańsk. 2001 
Pływaczewski  E.W. .D. Dajnowicz Piesiecka, Jurgielewicz-Delegacz E.  Prawo karne i 

kryminologia wobec kryzysów XXI wieku . Wolters Kluwer. Warszawa.  2022 
Hołyst B. Kryminologia, PWN. Warszawa 2003 
Hołyst B. Wiktymologia kryminalna  PWN , Warszawa 2021 
Jaworska A. (red.), Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, wyd. Impuls, 

Kraków .2008 
Gulla B. Przestępczość nieletnich. - Kraków : Wydaw.UJ , 2009 
Bębas S. Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej.  Radom. Wyd. Wyższej Szkoły 

Handlowej 2010 
Urban B. Resocjalizacja t.1.  Warszawa , PWN 2008  
Urban B. Resocjalizacja t.2. - Warszawa , PWN, 2008   
Siemaszko C. Atlas przestępczości w Polsce 4.  Warszawa. Oficyna Naukowa, 2009 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Krajewski K. Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924-2005  

w świetle danych statystyki policyjnej. Archiwum Kryminologii, Tom XXIX-XXX, 

Warszawa 2009 
Woźniakowska-Fajst D. Nieletnie, niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne. Warszawa WAiP  

2011 
Piotrowski P. Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność 

sprawców. Kraków, Wydawnictwo Żak  2011. 
Ostrowska K. Psychologia resocjalizacyjna. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna 2008. 
Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. WAiP, 

Warszawa. 2008. 

Jankes Y. Media i przestępczość, Wyd. UJ., Kraków 2010. 



Kuć M., Kryminologia skrypty, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010. 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z 

planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia 
20 

Przygotowanie projektu 15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
 SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 
Inne* 

 

W1 X     

W2 X     

U1   X X  

U2   X   

K1    X  

*Proszę podać jakie 
 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 

Nazwa przedmiotu: ETYCZNE ASPEKTY PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Resocjalizacja 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Eliza Mazur 
dr Eliza Mazur 

mgr Andrzej Chrobot 

mgr Andrzej Chrobot 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 

 40 
Forma  

zaliczenia 
Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 
 

Przekazanie studentom wiedzy o etycznych aspektach pedagogiki resocjalizacyjnej. 

 



Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania środowisk resocjalizujących, ma wiedzę o 

występujących w nich problemach i potrafi je rozwiązywać w sposób etyczny 

K_W01 

K_W06 

02 Student ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach 

stosowanych w pedagogice resocjalizacyjnej 

K_W15 

 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Student potrafi dokonać interpretacji zjawisk społecznych charakterystycznych dla pedagogiki 

resocjalizacyjnej; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności wspierającej 

proces resocjalizacji. 

K_U01 
 

02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i przetwarzać ją w sposób aplikacyjny w 

działaniach praktycznych. 
K_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, przestrzega zasad etyki 

zawodowej i wymaga tego od innych 
K_K03 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 
Ukończony kurs przedmiotów: Wprowadzenie do resocjalizacji;  

 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk. Kontekst historyczny i współczesny. 

Związek pedagogiki resocjalizacyjnej z innymi dyscyplinami nauki.  

Problemy etyczne i refleksja natury moralnej w pracy zawodowej pedagoga 

resocjalizacyjnego.  

Praca resocjalizacyjna - powołanie, służba, misja czy zawodowa aktywność.  

Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji. 

Terminologia – etyka, moralność, wartości moralne, etyka zawodowa; Co jest normą 

moralności? – eudajmonizm, deontonomizm, personalizm,; Fenomen sumienia; Wartości 

moralne a profesjonalne – zawodowe kodeksy etyczne. Etyczne pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Odpowiedzialność w profesji resocjalizacyjnej. Godność osobowa, prawo do 

samostanowienia, poufność i dobro osoby jako wartości w pedagogice resocjalizacyjnej. 

 

Metody 

dydaktyczne: 
Wykład (metoda podająca), dyskusja, metoda projektów, praca z tekstem 

 

Literatura 

podstawowa: 
Etyczne aspekty pracy pedagoga resocjalizacyjnego, K Dziedzic, O Jabłonko - Gospodarka, 

Rynek, Edukacja, 2018 

Aksjologia współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej jako podstawa jej sukcesu, M Nowak - 

Roczniki Pedagogiczne, 2019 

Kompetencje aksjologiczne pedagogów jako remedium na kryzys idei resocjalizacji, K 

Dziedzic - Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2018  

Pedagogika resocjalizacyjna–w kierunku twórczej resocjalizacji, M Konopczyński - Nauki o 

Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2018 

Strategie myślenia o resocjalizacji na tle przemian paradygmatów w pedagogice, M Kowalski, 

E Magda - Resocjalizacja Polska, 2020 

Wybrane kierunki rozwoju polskiej teorii i praktyki resocjalizacji, I Mudrecka - Studia z 

Teorii Wychowania, 2020  

Gelso Ch. Relacja terapeutyczna.  GWP. Gdynia . 2006 

Frączek Z. Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce.  Wydaw.U.Rz. Rzeszów . 

2006 

Kamińska K. Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej. 

Impuls Kraków, 2009 

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171531922
https://bibliotekanauki.pl/articles/1811069.pdf
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171512217
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_06_07/c/3811-3338.pdf
https://scholar.archive.org/work/b327sejzazhczpagznlgrmo2hi/access/wayback/http:/www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/download/270/332/
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-ec8f2287-149e-35bc-a28d-a4f57f4d2452


 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Współczesne problemy resocjalizacji, J Kopczyńska-Wisz - Roczniki Pedagogiczne, 2019 

W kręgu rozważań o etyce zawodowej pedagogów specjalnych, D Zając - Przegląd 

Pedagogiczny, 2020  

Perspektywa efektywności w resocjalizacji, J Sztuka - Studia Paedagogica Ignatiana, 2018  

Nowy model działań diagnostyczno–resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku 

instytucjonalnym w perspektywie założeń twórczej resocjalizacji, JM Siemionow - Lubelski 

Rocznik Pedagogiczny, 2019 

Kołakowski, A. i Pisula, A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. 

Sopot: GWP, 2014.  

Kołakowski, A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP, 

2014.  

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
40 

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia 
20 

Przygotowanie projektu 15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 
 SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 
Inne* 

 

W1 X   X   

W2 X   X  

U1   X X  

U2   X X  

K1    X  

*Proszę podać jakie 
 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/download/8235/8152
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7628b135-c39d-40ff-ba92-cb0fab781198
https://scholar.google.pl/citations?user=Gj43dwEAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3adfe08c-cf12-443a-b5d3-dc9d510d10d9
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219


Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 
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Nazwa przedmiotu: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 



Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Katarzyna Cynowska 
dr Katarzyna Cynowska 

mgr Łukasz Burliga 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z zakresem nauk o wychowaniu opiekuńczym dzieci i 

młodzieży. Zapoznanie z zasadami realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

Rozwijanie wiedzy dotyczącej roli opieki i wychowania oraz kompensacji i specyfiki 

pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 
kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna i rozumie miejsce pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w systemie nauk oraz 

jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna teorie i zasady oraz procedury 

stosowane w działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

 

K_W02 

02 Zna specyfikę, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

K_W09 

03 Zna i rozumie problemy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zna charakterystykę 

podopiecznych objętych opieką i wychowaniem kompensacyjnym wychowujących 

się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych wynikających ze 

specyfiki poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

K_U01 

02 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności korzystając 

z różnych źródeł wiedzy (ICT) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej  

K_U04 

03 potrafi projektować i realizować działania opiekuńczo-wychowawcze stosownie do 

potrzeb zgodnie z zasadami i normami etycznymi. Przewiduje skutki konkretnych 

działań opiekuńczo-wychowawczych. 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej podczas działalności praktycznej. 

K_K01 

02 Jest gotów do współpracy i współdziałania z innymi specjalistami podczas pracy na 

rzecz środowiska społecznego, odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej 

pracy i wykonywania działań z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej  

w placówkach 

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki i psychologii 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 



Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami uczenia 

się studentów. 

1. Geneza, przedmiot, treść, podstawowe pojęcia oraz funkcje pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej i jej związki z innymi naukami społecznymi (pedagogiką ogólną, społeczną i 

specjalną, psychologią), a także metodyką działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz 

praktyką szkolną i pozaszkolną.  

2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza wobec dzieci i młodzieży – rys historyczny 

i współczesne tendencje rozwoju 

3. Cechy konstytutywne opieki. Model opiekuna – wychowawcy.  

4. Geneza opieki oraz jej konsekwencje dla rozumienia i wyjaśniania zjawisk opiekuńczo-

wychowawczych szkolnych i pozaszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania 

dzieci zdrowych wobec dzieci z niepełnosprawnością.  

5. Potrzeby dzieciństwa a opieka. Charakterystyka, konsekwencje ich niezaspokojenia 

w opiece i wychowaniu dziecka. Opuszczenie i osamotnienie dziecka. Sieroctwo i choroba 

sieroca.  

6. Usamodzielnienie się jednostki jako cel działań opiekuńczych w procesie opieki.  

7. Istota zastępowania dziecku opieki rodzinnej (formy rodzinne i instytucjonalne).  

8. System opieki nad dzieckiem (oświatowy i pomocy społecznej). Opieka i wychowanie 

dziecka w środowisku szkolnym i lokalnym. 

9. Wybrane akty normatywne dotyczący pracy opiekuńczo-wychowawczej i ich zastosowanie. 

Ćwiczenia:  

1. Struktura opieki: potrzeby ponadpodmiotowe, funkcje, postawy, sytuacje, czynności 

opiekuńcze, atmosfera opieki.  

2. Potrzeby podopiecznego oraz jego samodzielność w ich zaspokajaniu wyznacznikiem 

działalności opiekuńczej – istota, właściwości i wybrane klasyfikacje ludzkich potrzeb, pojęcie 

potrzeb ponadpodmiotowych i ich klasyfikacja oraz diagnozowanie.  

3. Klasyfikacja i charakterystyka potrzeb dzieciństwa, potrzeba przywiązania – istota, sposoby 

zaspokojenia oraz przedmioty i ich zmienność w procesie rozwoju dziecka, choroba sieroca 

jako skutek niezaspokojenia potrzeby przywiązania, zasady postępowania opiekuńczo-

wychowawczego wynikające z wiedzy o dziecięcych potrzebach przywiązania. Zjawisko 

porzucenia, opuszczenia (sieroctwa) dzieci. Wąskie i szerokie ujęcie zjawiska, rodzaje, 

przyczyny mikro- i makrospołeczne, skutki dla rozwoju i zachowania dzieci.  

4. Różnorodność interpretacji pojęcia opieki. Opieka a inne typy działalności ludzkiej – 

zasadnicze sposoby ujmowania „opieki”, specyficzne cechy opieki, relacje między opieką a 

pomocą, relacje między opieką a wychowaniem (swoistości i związki).  

5. Zakresy i formy opieki - zróżnicowanie opieki ze względu na jej podmiot, przedmiot, 

charakter, przejawy w ciągu życia jednostki, zaspokajane potrzeby.  

6. Kategorie opieki - pojęcie kategorii opieki, charakterystyka opieki jako kategorii: rodzinnej, 

moralnej, społecznej, prawnej i wychowawczej.  

7. Funkcje opieki - funkcja homeostatyczna - jej warstwa obiektywna i subiektywna, 

egzystencjalna, regulacyjna, usamodzielniająca, socjalizująca i zasady opieki wychowawczej – 

zasada opieki sprawiedliwej, opieki optymalnej, czynnego udziału podopiecznych, 

wychowawczego charakteru opieki, wychowawczego oddziaływania na potrzeby.  

8. Proces opieki - istota, zasadnicze typy, elementy zmienne ewolucyjnego oraz jego struktura.  

9. System opieki i wychowania nad dzieckiem - zasadnicze funkcje, typy placówek oraz ich 

organizacja i funkcjonowanie według aktualnego stanu prawnego.  

10. Rodzina adopcyjna jako forma kompensacji sieroctwa dzieci. Podstawy prawne adopcji, 

adopcja zagraniczna, jawność adopcji, niepowodzenia adopcji i ich przyczyny, specyficzne 

problemy rodzin adopcyjnych, rola ośrodka adopcyjnego w przygotowaniu i wspieraniu 

adopcji.  

11. Rodzina zastępcza jako środowisko opieki i wychowania - typy rodzin zastępczych, zasady 

funkcjonowania rodzin, rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna, pogotowie rodzinne, jako jedna 

z zawodowych form opieki zastępczej nad dzieckiem, światowe kierunki w opiece zastępczej.  

12. Opiekun - wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jego pozytywne i 

negatywne prezentowane postawy, czynniki postaw opiekuńczych, teoretyczny model 

opiekuna-wychowawcy, etyczny aspekt zawodu opiekuna - wychowawcy. Wkład pedagogów 

(m.in. H. Radlińskiej, J. Cz. Babickiego, K. Jeżewskiego, J. Korczaka, K. Lisieckiego, 

H. Jordana) w rozwój pedagogiki opiekuńczej.  

13. Istota samodzielności życiowej jako celu i środka opieki. 



 

 

Literatura 

podstawowa: 

Badora S., Zięba-Kołodziej B. (red.) Pedagogika opiekuńcza: perspektywy myślenia o 

rodzinie, Difin, Warszawa 2015 

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza a pedagogika rodziny w teorii, metodyce i praktyce. 

Razem czy osobno? Stan i perspektywy rozwoju - Roczniki Pedagogiczne, 2018 

Jankowska M., , J Kula-Lic Zachowania autoagresywne w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, - Pedagogika, 2019 

Jusiak R., Rodzina, instytucje i społeczności lokalne a zaspokajanie potrzeb opiekuńczych - 

Pedagogika Rodziny, 2019 

Kusztal J., Zasada dobra dziecka w polskim systemie opieki nad dzieckiem, - Studia 

Paedagogica Ignatiana, 2021 

Matyjas B., Pedagogika rodziny. Aktualna problematyka i nowe obszary badawcze. - Studia z 

Teorii Wychowania, 2020 

Róg A., Wioski dziecięce SOS w Polsce. Funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, 

Tarnobrzeg 2009 

Szczepańska M., (red.) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza T1,2,3, Wyd AMW, Gdańsk 

2015-2016 

Szulakiewicz W. (red.) Opieka i wychowanie: dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne 

implikacje, Wyd. UMK, Toruń 2021 

Wójcik K. Współczesne wychowanie dzieci i młodzieży w obliczu zmian. Wyd. WSETiNS. 

Kielce. 2017 

Duraj-Nowakowa I. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej. Wyd. U.Rz. 

Rzeszów. 2011 

Literatura 

uzupełniająca: 

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

rozwiązań teoretycznych i praktycznych, Tarnobrzeg 2014.  

Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, PWSZ, Tarnobrzeg 2006 

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

systemie opieki społecznej, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2005 

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. 1, 2, Olsztyn 2006.  

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza, t. I i II, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2006 

Falkowska M., Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, „Nasza 

Księgarnia”, Warszawa 1989 

Forma P., Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne. Diagnoza i 

możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego), Wyd. Impuls, 

Kraków 2011 

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii, metodyki 

i praktyki opiekuńczo-wychowawczej, Zielona Góra 2004 

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki, Zielona Góra 2009,  

Gajewska G., Warsztat pracy pedagoga, t.1-6, Cogito, Zielona Góra 2001 

Jaros P., Michalak M., Prawa dziecka dokumenty organizacji narodów zjednoczonych  

Jundziłł E., Pawłowska R., (red.) Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość – 

przyszłość, , Gdańsk 2008.  

Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i 

instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2002 

Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000.  

Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku (ONZ) 

Matyjas B., Stojecka-Zuber R. (red.), Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, 

Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594 ze 

zm.)   

Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z 25 lutego 1964r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359. ze 

zm.) 

Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 

r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967 ze zm.)  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1249 )  

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2693
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2693
https://www.academia.edu/download/76744985/12_Ruszkowska_Pedagogika_28.pdf
https://www.academia.edu/download/76744985/12_Ruszkowska_Pedagogika_28.pdf
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=809452
https://scholar.google.pl/citations?user=5tjQcsgAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/33755
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-2a733ba4-13ff-39f3-8b34-2f607ee239ed


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 

40 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Przygotowanie do zajęć 15 

Przygotowanie do prac kontrolnych  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia  

20 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 
Inne* 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

W3 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

U3  X X X  

K1  X X X  

K2  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 

2022 r. poz. 447, 1700ze zm.) 
Wybrane artykuły z ostatnich sześciu lat z czasopisma „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze”. 



Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO- 

                                 WYCHOWAWCZEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 



Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Dorota Mętrak 
dr Dorota Mętrak /                                

dr Dorota Mętrak 

kształcenie specjalnościowe 

 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Wyposażenie studentów w: wiedzę dotyczącą podstaw prawa oświatowego, zasad zarządzania 

placówką oświatową oraz wykonywania zadań dyrektora placówki. Nabycie umiejętności 

sprawnego wykorzystywania w praktyce przepisów z zakresu prawa szkolnego oraz planowania 

i projektowania własnego rozwoju zawodowego. Przygotowanie do współpracy i efektywnej 

organizacji pracy: instytucji, zespołu, podopiecznych (znaczenie dobrych kontaktów ze 

środowiskiem zewnętrznym w pracy zawodowej).  

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY student: 
01 zna aktualne rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczące oświaty i działalności 

opiekuńczo wychowawczej 

K_W13 

02 ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i 

procesach w nich zachodzących 

K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student: 

01 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczno-prawną do analizowania  

i interpretowania problemów wychowawczo-opiekuńczych i pomocowych 

K_U02 

02 potrafi obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat istniejących form 

kształcenia i interpretowania ich przy użyciu przepisów prawa 

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student: 

01 jest gotów do oceniania swoich działań i przyjmowania odpowiedzialności za 

bezpośrednie ich skutki 

K_K04 

02 jest gotów podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, 

podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych  

i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki i oświaty. 

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania systemu oświaty w Polsce 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami 

uczenia się studentów  

1. Polityka oświatowa państwa. Prawo oświatowe: podstawowe pojęcia z zakresu 

prawoznawstwa oraz prawa oświatowego. Kierunki realizacji polityki 

oświatowej. 

2. Źródła polskiego prawa oświatowego. 

3. Organizacja i struktura systemu oświaty w Polsce, regulacje prawne dotyczące 

różnych instytucji edukacyjnych, cechy różnicujące publiczne i niepubliczne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedszkola i szkoły, typy szkół, stopnie wykształcenia. Rodzaje szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych oraz kształcenia ustawicznego. 

4. Opieka i wychowanie w prawie oświatowym. 

5. Prawne podstawy wychowania przedszkolnego. 

6. Obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki, prawa i obowiązki rodziców oraz 

opiekunów prawnych dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu. 
7. Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zasady i podstawy 

prawne kształcenia specjalnego. 

8. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (procedury interwencji, zasady 

korzystania z internetu przez dzieci i ochrona przed szkodliwymi treściami, 

zasady bezpiecznej relacji pracownik placówki – dziecko). 

9. Podstawy prawne wykonywania zawodu nauczyciela: jego obowiązki i 

kwalifikacje, procedury awansu zawodowego, odpowiedzialność prawna 

nauczyciela. 

10. Znaczenie funkcji dyrektora szkoły/przedszkola w autonomicznej placówce. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole. 

11. Dokumentacja organizacji pracy szkoły i placówki oświatowej.  

12. Finansowanie działalności szkół i przedszkoli.  

13. Narzędzia informatyczne w organizacji i zarządzaniu szkołą. 

Literatura 

podstawowa: 

Drembkowski P., Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego z 
objaśnieniami i płytą, Warszawa 2019. 

Piszko A., Ustawa o systemie oświaty: komentarz, Warszawa 2018. 

Dutka-Mucha M., Suckiel I., Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły, 

Warszawa 2019. 

Konarska T., Szkolne prawo pracy: poradnik dyrektora szkoły, Warszawa 2019.  

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły, red. L. 

Marciniak, E. Piotrowska-Albin, Warszawa 2019. 

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Prawo oświatowe i system oświaty, 

red. L. Marciniak, Warszawa 2019.  

Raszewska-Skałecka R., Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot 

administracji publicznej: studium administracyjnoprawne, Wrocław 2019 

Stożek M. Przemoc w rodzinie. Zapobieganie w świetle przepisów prawa . Wyd. 

PTP. Warszawa. 2009 

Surina I. Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno - społecznej . Impuls. Kraków. 

2016 

Literatura 

uzupełniająca: 

Barczewska-Dziobek A, Prawne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

„Ekonomia społeczna” 2020. 

Kozłowsk P, Stasiak K  Ośrodek kuratorski: ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne, 

RPD Warszawa 2018. 

Horyzonty wychowania. Opieka i wychowanie w czasach kryzysu, Akademia Ignatianum, 

T, 20, Nr 54, Kraków 2021. 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f48c866c-2947-43e5-bb06-ef07d87f4a47
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f48c866c-2947-43e5-bb06-ef07d87f4a47
https://scholar.google.pl/citations?user=bVjtIDEAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Kozlowski-4/publication/339816016_Osrodek_kuratorski_Ujecie_prawne_organizacyjne_i_metodyczne/links/5e6746eca6fdcc37dd15e592/Osrodek-kuratorski-Ujecie-prawne-organizacyjne-i-metodyczne.pdf


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

K1  X X X  

K2  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: SYSTEM OPIEKI I WSPARCIA W POLSCE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Dorota Mętrak 
dr Dorota Mętrak /                                       

dr Dorota Mętrak 
kształcenie specjalnościowe 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     2 1     

Cel zajęć: 

 

Wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do 

funkcjonującego w Polsce systemu oświaty, opieki i wsparcia społecznego. 

 



Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY student: 

01 ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i 

procesach w nich zachodzących 

K_W09 

02 ma uporządkowaną wiedzę o systemie oświaty, opieki i wsparcia w Polsce oraz  

o podstawach prawnych instytucji systemu oświaty, opieki i wsparcia w Polsce. 

K_W13 

w zakresie UMIEJĘTNOŚC student: 

01 potrafi prowadzić obserwacje, analizować i interpretować zjawiska typowe dla 

instytucji systemu oświaty, opieki i wsparcia w Polsce 

K_U01 

02 potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je 

argumentacją w kontekście wybranych perspektyw funkcjonowania instytucji 

systemu oświaty, opieki i wsparcia w Polsce. 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student: 

01 posługuje się zdobyta wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej K_K02 

02 posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania aktywnych 

indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku 

instytucji systemu oświaty, opieki i wsparcia w Polsce. 

K_K06 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu współczesnych koncepcji i i systemów pedagogicznych 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami 

uczenia się studentów. 

1. Wyjaśnienia terminologiczne: system, oświata, opieka, wsparcie, rodzina, 

wykluczenie społeczne.  

2. System oświaty, opieki i wsparcia w Polsce - rys historyczny. 

3. Struktura i funkcje systemu oświaty w Polsce. 

4. Prawno-organizacyjne podstawy systemu oświaty, opieki i wsparcia. 

5. Opieka i wsparcie w Polsce w kontekście wieku (dzieci, młodzież, dorośli, 

seniorzy) i sytuacji życiowej beneficjentów: 

 dysfunkcjonalność rodziny;  

 bieda, bezrobocie, bezdomność; 

 doświadczenie przemocy;  

 uzależnienia;  

 opuszczenie zakładu wychowawczego, poprawczego, karnego (działalność 

postpenitencjarna);  

 migracje, obcość kulturowa, wykluczenie społeczne;  

 niepełnosprawność, choroby przewlekłe, sytuacje kryzysowe i traumatyczne. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

wielokrotna (grupowa), dyskusja – burza mózgów, prezentacja multimedialna,  praca w 

grupach 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

Bielska E., Czerkawski A. Ryzyko, kryzys, trauma jako przedmiot oddziaływań 

reprezentantów profesji pomocowych – wybrane konteksty społeczne i psychologiczne, 

Studia Edukacyjne nr 40. 2016 

Borski M.Roczniki Administracji i Prawa. 2019 

Chomik S. Wpływ transformacji cyfrowej na system ochrony zdrowia i opieki społecznej 

pacjentów kardiologicznych w Polsce, OCHRONA ZDROWIA, 2019 

Homoncik T., Pujer K., Wolańska I. Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji - wybrane 

problemy, „Wychowanie w Rodzinie” t. XI (1) 2015 

Suchon W. Możliwości i ograniczenia wsparcia dziecka w specjalistycznej rodzinie zastępczej 

w Polsce-studia przypadków. 2018 

Surdacki  M. Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Polska Myśl Pedagogiczna. 

2018 

Dąbrowski Z. Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T.1 Wyd. UW-M. Olsztyn. 2006 

Pedagogiczna. 2018 

Dąbrowski Z. Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T.2Wyd. UW-M. Olsztyn. 2006 

Zając D. Perinatalna opieka hospicyjna w Polsce–uwarunkowania wsparcia rodziców w 

sytuacji terminalnej choroby dziecka, Studia Gdańskie. 2021 

Zubala E. Rola i zadania placówek wsparcia dziennego w polskim systemie wsparcia dziecka 

i rodziny. 2019 

Cybulski M., Krajewska-Kułak E. Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu 

terapeutycznego. Wydawnictwo PZWL. Warszawa. 2020 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kowalski W., Dubis M. (2015), Piecza zastępcza: od wsparcia do usamodzielnienia, Lublin: 

Wydawnictwo WSEI. 

Palacz-Chrisidis A. (2014), Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną, Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 

Podgórska-Jachnik D. (2014), Praca socjalna z osobami bezdomnymi, Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich, Warszawa. 

Porębska K. (2009), Wsparcie społeczne w warunkach izolacji jako wyznacznik skutecznej 

readaptacji, „Probacja”  

Swiderska M. (2014), Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie, „STUDIA i 

MONOGRAFIE” NR 40, Łódź, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

(Dz.U. 2011, nr 149, poz. 88713. z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481) 

Ustawa "Karta Nauczyciela" z 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 

2019 r. poz. 730 i 1287 z późn. zm.) 

https://scholar.google.pl/citations?user=eQ03HzMAAAAJ&hl=pl&oi=sra
http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Ochrona_zdrowia_AKCEPT2.pdf#page=59
http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Ochrona_zdrowia_AKCEPT2.pdf#page=59
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228481
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228481
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/57471/partyka_opieka_spoleczna_w_polsce_do_konca_18_wieku_2018.odt?sequence=2&isAllowed=y
https://bazawiedzy.uksw.edu.pl/info/article/UKSW67dbf57aefd5411b9a4a4507c070dee3/
https://bazawiedzy.uksw.edu.pl/info/article/UKSW67dbf57aefd5411b9a4a4507c070dee3/
http://depotuw.ceon.pl/handle/item/3606
http://depotuw.ceon.pl/handle/item/3606


SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1  X X X X 

W2  X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

K1  X X X X 

K2  X X X X 

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  SPOŁECZNE ASPEKTY OPIEKI I WYCHOWANIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Joanna Telus 

dr Joanna Telus 

dr Andrzej Kościołek 

dr Andrzej Kościołek 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z  zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, 

orientacjami i teoriami rozwojowymi; biologicznymi, socjologicznymi oraz psychologicznymi 

(psychoanalitycznymi, behawioralnymi i poznawczymi), stadiami rozwoju psychofizycznego 

człowieka, problematyką rozwoju dziecka w zakresie rozwoju ruchowego, intelektualnego, 

emocjonalnego i społeczno-moralnego. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Zna sposoby zastosowania terminologii używanej w psychologii rozwojowej w praktyce 

pedagogicznej oraz w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W01 

02 ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie 

biologicznym, psychologicznym, społecznym w powiązaniu ze studiowaną specjalnością 

K_W05 



03 Ma zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę na temat środowisk wychowawczych w tym 

biologicznych, psychologicznych i społecznych podstaw działalności pedagogicznej z 

uwzględnieniem kształcenia, wychowania i opieki. 

K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 ma zaawansowane umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na 

temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania 

K_U04 

02 ma zaawansowane umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania 

złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_U01 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego 

K_K01 

02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych K_K02 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Rozwój i wychowanie w ujęciu  teorii psychologicznych /introspekcjonizmu, behawioryzmu, 

psychoanalizy. psychologii kognitywnej oraz psychologii humanistycznej/.  

Pokazanie powiązania procesu rozwoju i wychowania oraz problem rozwoju świadomości  

i samoświadomości. 

Teorie i kierunki rozwoju człowieka: teoria natywistyczna, empirystyczna, konwergencji  

i interakcyjna oraz kierunki rozwoju; biologiczny, intelektualny, emocjonalny i społeczno-

moralny.  

Rozwój, jaka jest jego natura, co im sprzyja i ku czemu zmierzają. 

Periodyzacje rozwoju oraz zaburzenia rozwoju psychofizycznego; globalne i parcjalne. 

Rozwój a proces wychowania.  

Wychowanie a socjalizacja; sposoby ich ujmowania i związki oraz niepowodzenia wychowawcze 

i defekty socjalizacji. 

Literatura 

podstawowa: 

Lubrańska A. Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic 

międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej. 2018 

Educational aspects of fatherhood B Bieszczad - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2020  

Wychowanie i rodzicielstwo, styl wychowania i styl rodzicielski. Analiza terminologiczna, L 

Bakiera - Psychologia Wychowawcza, 2019 

Kwaśniewska K. Realizowanie kontaktów z dziećmi w kontekście wykonywania władzy 

rodzicielskiej. 2022 

Potencjał odporności psychospołecznej z perspektywy zasobów człowieka. Implikacje 

pedagogiczne, I. Jazukiewicz - Roczniki Pedagogiczne, 2021 

Upbringing and parenting, style of upbringing and parenting style. Terminological analysis, L 

Bakiera - Psychologia Wychowawcza, 2019 

Chojnacka-Synaszko B. Zaniedbanie psychospołeczne młodzieży w środowisku rodzinnym 

funkcjonującym w warunkach zróżnicowania kulturowego, 2019 

Trafiałek E i in. Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności : 

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Wyd. PWSZ. Tarnobrzeg. 2004 

Sierpowska I. Pomoc społeczna : Przepisy z wprowadzeniem. Wyd. Wolters Kluwer. 

Warszawa. 2007  

Piątkowski J. Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego. Dom Organizatora. Toruń. 2004 

Szafraniec K. Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Wyd. A. Marszałek. 

Warszawa. 2011 

https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38418
https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38418
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ceon.element-a115f128-66a6-3404-9152-c3d8203cacc5/c/pdf-01.3001.0013.7910.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-464c9858-2d2d-3444-9617-24af069bf5a7
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/21338
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/21338
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18290_rped21131_2
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18290_rped21131_2
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ceon.element-b2dd885a-cec0-3836-ba89-402a065cfa5c
https://scholar.google.pl/citations?user=IWiEjjIAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/10211
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/10211


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
60 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

40 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

W3 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

K1  X X X  

K2  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Brągiel J. i In. Formy opieki i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. 

Wyd. Uniw.Op. Opole . 2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2004, GWP  

Chudzik A.(red.), Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Łódź 2008 



Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: DIAGNOZOWANIE W PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Anna Hajdukiewcz 

dr Anna Hajdukiewcz 

mgr Beata Madej 

mgr Beata Madej 

kształcenia specjalnościowego 



Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 20    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z  pojęciami i terminami związanymi  

z diagnostyką funkcjonalną i orzecznictwem pedagogicznym. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, w pracy 

opiekuńczo-wychowawczej uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci i 

młodzieży oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość 

wsparcia społecznego 

K_W11 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi prowadzić obserwacje sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, analizować je  

i interpretować wykorzystując wiedzę pedagogiczno-psychologiczną, aksjologiczną, 

socjologiczno-kulturową oraz proponować rozwiązania problemów 

K_U01 

02 Potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby 

organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne 

potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów; z uwzględnieniem 

wiedzy teoretycznej z zakresu nauk społecznych 

K_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów kierowania się normami etycznymi w działalności zawodowej, przede 

wszystkim szacunkiem dla godności każdego człowieka; jest gotów do pracy nad 

własnym rozwojem 

K_K04 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu  psychologii ogólnej, rozwojowej   

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Aktualny stan legislacyjny określający funkcjonowanie i zakres kompetencji 

poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 

Elementy dobrej diagnozy, rodzaje diagnozy i jej znaczenie w orzecznictwie. 

Zaburzenia osobowościowe, środowiskowe, psychoosobowościowe i ich związek, 

wpływ z na funkcjonowanie dziecka/ucznia. 

Diagnoza funkcjonalna , psychologiczna, diagnoza pedagogiczna.  

Analiza przekładowych diagnoz funkcjonalnych ze względu na różne deficyty 

rozwojowe 

Konstruowanie diagnozy funkcjonalnej z uwzględnieniem analizy funkcjonowania 

dziecka w poszczególnych aspektach: motoryka duża i mała, spostrzeganie, uwaga, 

pamięć, myślenie, mowa, kontrolowanie emocji, motywacja do nauki, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia, środowisko rodzinne, rówieśnicze,  szkolne.  

Właściwe formułowanie zaleceń do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 



 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami 

dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, przygotowanie 

projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 
Inne* 

W1 X X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

K1  X X X X 

*Proszę podać jakie: formułowanie zaleceń postdiagnostycznych 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny , wykład problemowy), wykład konwersatoryjny, dyskusja 

wielokrotna (grupowa), dyskusja – burza mózgów, prezentacja multimedialna,  praca  

w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Knopik T., Diagnoza funkcjonalna Planowanie pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej Działania postdiagnostyczne, ORE, 2018 

Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w opanowaniu mowy czytanej, UG, 2016 

Siedlarczyk- Szwed A,  Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dzieci 

z wadą wzroku, UHP, 2019 

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

Cygan B. Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne.Wyd. UP. Kraków. 2019 

Deptuła M. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Wyd. 

UKW. Bydgoszcz. 2005 

The Pedagogical Support for Preschool Children with Deviant Behavior, Kostyunina, 

Nadezhda Y. Kazaeva, Evgenia A. Karimova, Raushan B. International Journal of 

Environmental and Science Education, v11 n3 p129-140 2016 

Rasmus A, Mańko G., Miotk-Mrozowska M, Hajdukiewicz A, Kiżewska A, The quality of 

life of children after mild and moderate traumatic brain injury , research article w: ACTA 

NEUROPSYCHOLOGICA Vol. 14, No. 2, 2016 

Guziuk-Tkacz,M. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Wyd. Żak. 

Warszawa. 2011 

Jarosz E. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. WUŚ. Katowice. 2006 

Literatura 

uzupełniająca: 

Jarosz,E., Wysocka,E.:Diagnostyka psychopedagogiczna .Podstawowe problemy i 

rozwiązania.Warszawa 2006  

Lisowska,E. Przemoc wobec dziecka. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kielce 

2005  

Wysocka, E. Człowiek a środowisko życia-podstawy teoretyczno metodologiczne 

diagnozy.Warszawa 2006 

Wysocka,E. Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008 



 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Katarzyna Cynowska 

dr Katarzyna Cynowska 

mgr Kamil Margiel 

mgr Kamil Margiel 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

60 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 30    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu istniejącego w Polsce systemu opiekuńczo-

wychowawczego i wdrożenie do analizy krytycznej wraz z propozycjami nowych rozwiązań. 

Kształcenie umiejętności poznawania wychowanków i opracowywania diagnozy jego sytuacji 

wychowawczej. Rozwijanie kompetencji rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych 

dziecka osieroconego w pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce. Zapoznanie studentów 

z funkcjami, metodami, zasadami wychowania opiekuńczego, formami i metodami 

wspomagania rodziny w sytuacjach kryzysu i zagrożeń funkcji rodziny a także metodami i 

formami pracy zastępczych środowisk opiekuńczo-wychowawczych w aspekcie ich zadań 

szczegółowych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 
kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą struktury i funkcji pracy opiekuńczo-wychowawczej jej 

pedagogicznych, prawnych, społeczno-kulturowych i psychologicznych podstaw.  

K_W13 

02 Ma zaawansowaną wiedzę o metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej, zadaniach 

procedurach, normach stosowanych w różnych obszarach tej pracy. 

K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi obserwować sytuacje opiekuńczo-wychowawcze, analizować je z wykorzystaniem 

wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów 

K_U01 

02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 

ocenić przydatność typowych metod, procedur, zastosować je do konkretnych sytuacji 

opiekuńczo-wychowawczych.  

K_U02 



03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu działań opiekuńczo-

wychowawczych. Analizuje motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozuje i prognozuje 

problemy społeczne. 

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności, odpowiedzialnie przygotowuje się 

do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania opiekuńczo-wychowawcze 

K_K02 

02 Współpracuje z innymi specjalistami zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej 

na rzecz środowiska społecznego wychowanków.  

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki, pedagogiki opiekuńczej, teorii wychowania, psychologii 

i socjologii 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Wykłady: 

1. Zapoznanie z kartą przedmiotu, wymaganiami na zaliczenie i spodziewanymi efektami 

uczenia się studentów. 

2. Regulacje prawne systemu opieki i wychowania w Polsce (prorodzinny system opieki)  

3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej a inne dyscypliny społeczne, metody, zasady, 

formy wychowania opiekuńczego, proces opiekuńczo-wychowawczy, jego zmienne 

4. Współczesne założenia systemu socjalno-opiekuńczego, wymiar globalny, środowiskowy, 

jednostkowy, zmienność pojęcia „opieka” w kontekście nowych wyzwań społecznych, 

powiązaniu jej z pracą socjalną  

5. Instytucjonalne formy opieki i wychowania (Dom dziecka jako placówka socjalizacyjna- 

metody i formy pracy z dzieckiem osieroconym w kontekście standardów europejskich, 

założenia wychowania kompensacyjno-opiekuńczego) 

6. Podopieczny- wychowanek w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówka ośrodkiem 

życia wychowanków- tworzenie grup. Znaczenie tradycji w życiu i działalności 

wychowanków.  

Ćwiczenia, warsztaty: 

1. Czynniki określające atmosferę placówki. Poznawanie wychowanków i diagnoza ich 

sytuacji wychowawczej. Problematyka specjalnych potrzeb edukacyjnych w pracy 

opiekuńczo-wychowawczej. Proces usamodzielniania wychowanków placówek. 

2. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, rodzaje planów, zasady, metody 

przygotowanie planów/ konspektów/ scenariuszy, ich prezentacja na zajęciach 

3. Metody poznawania wychowanków warunkiem skutecznej pracy wychowawczej, 

przygotowanie charakterystyk, ich prezentacja na zajęciach  

4. Wybrane aspekty pracy opiekuna wychowawcy. Kompetencje opiekuna-wychowawcy; 

Współpraca opiekuna z rodziną wychowanka oraz jego środowiskiem. Problematyka 

wypalenia zawodowego opiekuna- wychowawcy- zagrożenia i profilaktyka. Etyka  

w zawodzie wychowawcy. Sylwetka osobowościowa opiekuna-wychowawcy. 

Odpowiedzialność, etyka, skuteczność a błędy wychowania, znaczenie autorytetu. 

5. Wybrane elementy warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy: statut placówki 

socjalizacyjnej, plan pracy opiekuńczo-wychowawczej (roczny i miesięczny), ocena 

sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanka, indywidualny plan usamodzielnienia 

wychowanka   

6. Znaczenie komunikacji interpersonalnej dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

przyczyny, rodzaje konfliktów pomiędzy rodzicami i dziećmi, znaczenie analizy 

transakcyjnej i metody wideo treningu dla prawidłowej komunikacji rodzinnej. 

7. Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Opiekuńcza rola szkoły. Rola  

i zadania pedagoga szkolnego. Partnerstwo edukacji i pomocy społecznej. 

8. Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym 

(rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, - rodziny zastępcze, specyfika funkcjonowania 

placówek, problemy opiekuńczo-wychowawcze). Dziecko z niepełnosprawnością (w tym  

z niepełnosprawnością intelektualną) w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka  



 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 
Obciążenie 

studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 60 

Przygotowanie do zaliczenia 10 

Przygotowanie do prac kontrolnych  5 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

25 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjach pieczy zastępczej o charakterze 

instytucjonalnym. Placówki opiekuńczo–wychowawcze (socjalizacyjne - interwencyjne - 

specjalistyczno-terapeutyczne)  

10. Przyczyny umieszczania dzieci w placówkach socjalizacyjnych (specyfika funkcjonowania 

placówek, tworzenie atmosfery życia, programy opiekuńczo-wychowawcze, rola i zadania 

wychowawcy, problemy prowadzenia grup wychowawczych, pułapki opiekunów, 

bezradność, wypalenie) 

11. Kulturoterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Literatura 

podstawowa: 

Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik 

akademicki, Opole 2021 

Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst metodyczny (red.) M. Szczepańska. Gdynia 2016 

Pedagogika opiekuńcza a pedagogika rodziny w teorii, metodyce i praktyce. Razem czy 

osobno? Stan i perspektywy rozwoju, G. Gajewska - Roczniki Pedagogiczne, 2018 

Rola placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego a relacje osób osieroconych  

z rodzinami i opiekunami, M Porąbaniec, K Klimczyk – 2018 

Funkcje opieki wyznacznikiem zmian przestrzeni współczesnej edukacji dzieci i rodziców,  

G. Gajewska - Studia z Teorii Wychowania, 2019  

Working with a dysfunctional family in the social assistance system in Poland, G Beiger - 

Mountain School of Ukrainian Carpaty, 2019 

Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla działalności opiekuńczo-wychowawczej 

J Bednarek, A Andrzejewska - Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2018 

Byers R. Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. WAPS. 

Warszawa. 2002 

Kitlińska-Król. B. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. WSB. Dąbrowa 

Górnicza . 2014 

Literatura 

uzupełniająca: 

Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. 

Lublin 2011. 

Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej (red.) L. Albański, S. Gola. Jelenia Góra 

2013 

Gajewska G., Pedagogika i jej metodyka. Zielona Góra 2004  

Gajewska G. Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze 

zajęć wychowawczych. Zielona Góra 2007  

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2693
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2693
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/95528/11_Porabaniec_Malgorzata_Klimczyk_Karolina_Rola_placowki_opiekunczo-wychowawczej_typu_rodzinnego_a_relacje_osob_osieroconych_z_rodzinami_i_opiekunami.pdf
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/95528/11_Porabaniec_Malgorzata_Klimczyk_Karolina_Rola_placowki_opiekunczo-wychowawczej_typu_rodzinnego_a_relacje_osob_osieroconych_z_rodzinami_i_opiekunami.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9052bbaf-79b6-4347-843c-a6f745292b5e
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/view/1925
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ceon.element-6c25b8cc-7e7b-3412-91f7-6c48a251f20c
https://scholar.google.pl/citations?user=oqZXjWUAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=KBUIp7EAAAAJ&hl=pl&oi=sra


SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 
Inne* 

W1 X X  X  

W2 X X  X  

U1  X  X  

U2  X  X  

U3  X  X  

K1  X  X  

K2  X  X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 



Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODY PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z GRUPĄ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

 
mgr Kamil Margiel 

mgr Kamil Margiel 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
    ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 20 20     1 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z  zagadnieniami dotyczącymi zasad pracy z grupą 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Rozróżnia i wskazuje umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy grupowej z 

dziećmi/ uczniami. 

K_W09 

 

02 Zna i rozumie rolę pracy w grupie w procesie wychowania, umie przyjmować i 

wyznaczać zadania 

K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi dokonywać obserwacji zachowań dzieci/ uczniów i je interpretować K_U01 

02 Potrafi pracować z dzieckiem/uczniem organizując pracę i grupową K_U14 



w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów do stosowania zasad etyki w postępowaniu opiekuńczym  

i wychowawczym. 

K_K03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki , pedagogiki opiekuńczej, teorii wychowania, 

psychologii, socjologii 

Metody 

dydaktyczne: 

prezentacja multimedialna, dyskusja problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Typy grup, zasady pracy grupowej z dziećmi i uczniami, kompetencje i umiejętności niezbędne 

w pracy grupowej (budowanie związku interpersonalnego, techniki nawiązywania kontaktu i 

podtrzymywania go, radzenie sobie w sytuacjach wymagających pomocy).  

Etapy pracy z grupą. 

Zasady pracy z grupą społeczną. 

Modele podejmowania decyzji grupowych. 

Dzieci i młodzież z tzw. „grupy ryzyka” – rozpoznawanie i pomoc.  

Metody pracy grupowej, pomoc w rozwoju poznawczym (trudności w uczeniu się, działania 

wspomagające rozwój sfery poznawczej), z zakresu funkcjonowania społecznego i 

emocjonalnego uczestników pracy grupowej 

Zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji 

Planowanie pracy z grupą.  

Scenariusz zajęć z grupą,  

Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce podstawowych metod pracy z jednostką,  

Zasady etycznego postępowania w pracy z drugim człowiekiem. 

Literatura 

podstawowa: 

Górnicka B. , Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik 

akademicki .Opole 2017 

Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst metodyczny (red.) M .Szczepańska. Gdynia 2016 

Working with a dysfunctional family in the social assistance system in Poland, G Beiger - 

Mountain School of Ukrainian Carpaty, 2019 

Czekaj K. Techniki Efektywnej pracy z grupą i jednostką,. Wyd ORE, Warszawa. 2017 

Kosek A.  Wolska A.  Budowanie relacji interpersonalnych w klasach I–III w warunkach 

nauczania zdalnego, - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2021 

Kitlińska-Król. B. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. WSB. Dąbrowa 

Górnicza . 2014 

Szczurek-Boruta S. Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w 

środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo. Wyd. UŚ. Katowice. 2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 2001 

Kanios A., Praca socjalna - zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wyd.UMCS. 

2014 

Kožuh A .Kreatywność w pracy nauczyciela i jego uczniów, 2021 

Kucharz  E. Humor i śmiech jako metody terapeutyczne, Rheumatology Forum, 2019 

Gotowość nauczycieli do pracy w systemie edukacji włączającej 

R Kołodziejczyk - Roczniki Pedagogiczne, 2020  

Chrzanowska I. Edukacja włączająca –wyzwanie dla kompetencji pedagogów specjalnych, - 

Studia Edukacyjne, 2018 

https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/view/1925
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_4467_23537159PPW_21_002_13986
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_4467_23537159PPW_21_002_13986
https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/30593
https://journals.viamedica.pl/rheumatology_forum/article/view/64174
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18290_rped20123-7
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1233-6688-year-2018-issue-48-article-20889


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1  X X X X 

W2  X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

K1  X X X X 

*Proszę podać jakie: Scenariusz zajęć z grupą,  

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODY PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

                                 W PRZYPADKACH INDYWIDUALNYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

 
mgr Kamil Margiel 

mgr Kamil Margiel 
kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 20 20     1 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z  zagadnieniami dotyczącymi zasad pracy indywidualnej  

z dzieckiem 

 

 



Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 rozróżnia i wskazuje umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy indywidualnej z 

dzieckiem. 

K_W09 

 

02 Zna i rozumie rolę indywidualności w procesie wychowania K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi dokonywać obserwacji zachowań dziecka/ ucznia i je interpretować K_U01 

02 Potrafi pracować z dzieckiem/uczniem organizując pracę indywidualną K_U14 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów do stosowania zasady etyki w postępowaniu opiekuńczym i 

wychowawczym. 

K_K03 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki , pedagogiki opiekuńczej, teorii wychowania, 

psychologii, socjologii 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Zasady pracy indywidualnej z dzieckiem, kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy 

indywidualnej z dzieckiem (budowanie związku interpersonalnego, techniki 

nawiązywania kontaktu i podtrzymywania go, radzenie sobie w sytuacjach 

wymagających indywidualnej pomocy).  

Przekazanie wiedzy na temat roli indywidualności w procesie opieki i wychowania  

Dzieci i młodzież z tzw. „grupy ryzyka” – rozpoznawanie i pomoc.  

Metody pracy indywidualnej z dzieckiem, pomoc w rozwoju poznawczym dziecka 

(trudności w uczeniu się, działania wspomagające rozwój sfery poznawczej), z zakresu 

funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka,  

Planowanie pracy z indywidualnym przypadkiem  

Scenariusz zajęć indywidualnych 

Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce podstawowych metod pracy z 

jednostką,  

Zasady etycznego postępowania w pracy z drugim człowiekiem. 

Literatura 

podstawowa: 

Górnicka B. , Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. 

Podręcznik akademicki .Opole 2017 

Szczepańska M. Red. Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst metodyczny. GWP. 

Gdynia 2016 

Working with a dysfunctional family in the social assistance system in Poland, G 

Beiger - Mountain School of Ukrainian Carpaty, 2019 

Panońko M, Karpińska-Musiał B .Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych 

przypadków. 2018 

Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium 

indywidualnych przypadków, Ż Kaczmarek - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Humanitas, 2018 

Bilińska P .Studium indywidualnego przypadku chłopca ze złożonymi zaburzeniami 

komunikacji, 2019 

https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/view/1925
https://scholar.google.pl/citations?user=MU-hQhYAAAAJ&hl=pl&oi=sra
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-888f8ea0-ee41-49eb-8e35-51a7bfaef311
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-888f8ea0-ee41-49eb-8e35-51a7bfaef311
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5301
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5301


 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1  X X X X 

W2  X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

K1  X X X X 

*Proszę podać jakie: Scenariusz zajęć indywidualnych 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Kendall P. Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo - behawioralne. Wyd. 

UJ. Kraków. 2010 

Kitlińska-Król. B. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. WSB. 

Dąbrowa Górnicza. 2014 

Literatura 

uzupełniająca: 

Jaszczyczyn E., Szada – Borzyszkowska J., Edukacja dziecka – mity i fakty, Trans 

Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2010, 

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

pedagogiki opiekuńczej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001 

Brągiel J., Badora S., (red.): Formy opieki. Wychowania i wsparcia w 

zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole 2010 



Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WSPARCIE RODZINY DYSFUNKCYJNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 



Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Anna Róg 

dr Anna Róg 

dr Anna Róg 

dr Anna Róg 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

60 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 30    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studenta do podjęcia aktywności w aspekcie form pomocy udzielanej 

rodzinie dysfunkcyjnej w kontekście funkcjonowania zawodowego w różnych  

środowiskach i placówkach 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 

Charakteryzuje różne rodzaje struktur społecznych wspierających otwartą formułę 

pomocy i wsparcia oraz realizację celów opiekuńczo-wychowawczych  

w środowisku otwartym i w instytucjach życia społecznego; potrafi opisać zachodzące 

między nimi relacje. 

K_W06 

02 
Wskazuje wyznaczniki profesjonalnych działań wspierających osoby i rodziny 

dysfunkcyjne. 
K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 

Potrafi ocenić i zinterpretować zjawiska społeczne będące zagrożeniem i szansą dla 

procesu opieki i wychowania w środowisku otwartym oraz wsparcia rodzin 

dysfunkcyjnych; potrafi zaprojektować te działania tak, aby wiązać je z różnymi 

obszarami działalności pedagogicznej. 

K_U01 

02 

Wykorzystuje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej szczególnie  

w odniesieniu do specyficznych grup dysfunkcyjnych, potrafi używać języka 

specjalistycznego i odwołującego się do problemów wsparcia i opieki.  

K_U07 

03 

Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę metodyczną do organizowania działań 

związanych z realizacją opieki, wsparcia i poradnictwa w odniesieniu do rodzin 

dysfunkcyjnych. 

K_U09 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student jest świadomy odpowiedzialności, jakie niesie praca w obszarze opieki  

i wychowania. 
K_K04 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza na temat niedostosowania społecznego, patologii społecznych, zagrożenia  

i dysfunkcji. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, projekt 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Rodzina współczesna. Repetytorium 

Rodzina dysfunkcyjna - jej dynamika oraz cechy charakterystyczne.  

Konflikty w rodzinie. Komunikacja w rodzinie – przejawy zaburzeń w sferze komunikacji. 

Relacje w rodzinie dysfunkcyjnej. Sytuacja dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.  



 

 

 Rodzina dysfunkcyjna a rodzina patologiczna. Możliwości pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. 

Formy pomocy: poradnictwo, psycho i socjoterapia, mediacje, wsparcie socjalne, piecza 

zastępcza. System wsparcia rodzin dysfunkcyjnych.  

Rodzina zastępcza jako forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej.  

Zadania asystenta i kuratora rodzinnego. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

Praca pedagoga i psychologa szkolnego jako forma pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. Rola 

ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz organizacji 

pozarządowych. 

Lokalne zespoły interdyscyplinarne. 

Specyfika przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, rodzaje i formy przemocy 

wewnątrzrodzinnej. Mechanizmy, cykle i konsekwencje przemocy w rodzinie. Kobiety i dzieci 

jako ofiary przemocy w rodzinie. Przemoc wobec osób starszych. 

Uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie. Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty”. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Praca z rodziną, w której występuje 

przemoc. 

Rodzina z problemem uzależnienia i współuzależnienia. Praca z rodziną, w której występuje 

uzależnienie. 

Bezrobocie, bezdomność i ubóstwo ekonomiczne jako przyczyna dysfunkcji środowiska 

rodzinnego. Możliwości wsparcia rodziny w sytuacji ubóstwa. 

Rodzina niepełna: zespół braku ojca lub matki, śmierć jednego z rodziców, rozwód, 

przebywanie w zakładzie karnym. Dysfunkcje rodziny na skutek migracji rodziców. 

Możliwości wsparcia rodziny niepełnej. 

Dysfunkcjonalność rodziny jako skutek rozchwiania ładu społeczno-moralnego. 

Warsztat umiejętności pedagoga – projekt: Konstruowanie programu oddziaływań pomocowych 

w wybranym temacie. 

Literatura 

podstawowa: 

Lenart A., Rodziny dysfunkcyjne w pracy asystenta rodziny „Roczniki Pedagogiczne” 2019, 

nr 19. 

Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny  

i możliwości wspomagania rodziców, Opole 2014. 

Róg A., (Nie)samodzielne macierzyństwo. Między zależnością od pomocy społecznej a 

usamodzielnieniem, Kielce 2021. 

Róg A., School functioning of children from single mothers families – selected aspects, [w:] 

O. Clipa G. Cramariuc (red.), Edducaţia în societatea contemporană. Aplicaţii, Lumen, Iasi, 

Romania 2015. 

Ganczarska M., Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin 

dysfunkcyjnych, Opole 2017. 

Grzegorzewska I., Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 2011. 

Polanowski J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Wyd. Parpamedia, 

Warszawa 2008 

Duraj-Nowakowa K. Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Wyd. U.Rz. 

Rzeszów. 2011 

Bartkowicz Z. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie.  

Lublin  Wydaw. UMCS , 2010 

Kowalska-Kantyka M. Kantyka S. Możliwość wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez 

ośrodki pomocy społecznej. Wyd. WSP  TWP. Warszawa. 2011 

Literatura 

uzupełniająca: 

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011. 

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008. 

Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i 

znaczeń, Wrocław 2006. 

Becker-Pestka D., Dubis M., Różyńska S. Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna  

w przestrzeni życiowej młodych dorastających, Wrocław 2018. 

Róg A., Rola świetlic środowiskowych we wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych, „Studium 

Vilnense” 2017, nr 14. 

https://scholar.google.pl/citations?user=jKGva6QAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/570179/NDIGOZ039341.pdf
https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/570179/NDIGOZ039341.pdf


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
60 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

40 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X X 

W2 X X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

U3  X    

K1  X X X X 

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: INTERWENCJA KRYZYSOWA  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Andrzej Kobiałka 

dr Andrzej Kobiałka 

mgr Agnieszka Kania 

mgr Agnieszka Kania 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 20    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie wiedzy z zakresu podstaw interwencji kryzysowej. Zapoznanie się z potrzebnymi 

umiejętnościami w zakresie diagnozy, interwencji i planowania pomocy dla osób w kryzysie.  

Uzyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie współpracy z instytucjami pomocowymi 



szczególnie z zakresu pomocy społecznej. Uzyskanie wiedzy z zakresu metod interwencji 

kryzysowej 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

do efektów 

właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna i rozumie terminologię stosowana w interwencji kryzysowej i w różnych 

obszarach działalności pedagogicznej związanej z kryzysami psychologicznymi 

K_W01 

02 Posiada wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów reagowania i radzenia 

sobie w sytuacjach stresu, zwłaszcza stresu traumatycznego, mechanizmów 

uzależnienia i współuzależnienia, cyklu przemocy w rodzinie 

K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej w celu 

analizowania problemów jednostkowych i motywów ludzkich zachowań oraz 

projektowania działań interwencyjnych i pomocowych 

K_U01 

02 Potrafi rozpoznać jednostkowe mechanizmy radzenia sobie z kryzysem, rozpoznać 

czynniki chroniące (zasoby zewnętrzne i wewnętrzne) w sytuacjach traumatycznych, 

żałoby, zagrożenia suicydalnego, przemocy 

K_U03 

03 Potrafi budować relację pomocową opartą na zasadach zaufania i akceptacji, potrafi 

w tym celu zastosować podstawowe techniki i strategie z zakresu komunikacji 

społecznej.  

K_U07 

K_U15 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów do pracy w zespole oraz współpracy z różnorodnymi instytucjami  

i organizacjami pomocowymi 
K_K06 

02 Rozumie znaczenie własnego rozwoju w zakresie świadomości siebie, rozwijania 

kompetencji komunikacyjnych, mentalizowania. 
K_K02 

03 Jest gotów rozwijać właściwą etycznie postawę odpowiedzialności, szacunku dla 

innych, akceptacji, konieczną z uwagi na specyfikę pomocy w interwencji kryzysowej 
K_K03 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza z zakresu socjologii i psychologii, w tym z zakresu psychologii zdrowia i 

psychologii rozwojowej 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, projekt, analiza 

przypadków, konspekt 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 
Podstawowe rodzaje pomocy psychologicznej 

Kryzys psychologiczny – przyczyny, przebieg i rodzaje. Podstawowe mechanizmy radzenia sobie 

ze stresem. 

Kryzys naturalny związany z rozwojem jednostki  i rodziny – cykle rozwoju rodziny. 

Kryzysy traumatyczne i chroniczne, ASD, PTSD, DESNOS 

Podstawowe umiejętności komunikacyjne w relacji pomocowej: mentalizowanie, 

odzwierciedlanie, parafrazowanie, interpretacja. 

Procedury stosowane w interwencji kryzysowej 

Praca z osobą zagrożoną samobójstwem 

Pomoc i interwencja wobec osób doznających globalnej straty: śmierć i żałoba, przewlekła 

choroba i inwalidztwo  



 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 
Obciążenie 

studenta 
Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 
35 

Godziny razem: 75 

Przemoc w rodzinie – rodzaje przemocy, mechanizmy, role, procedura Niebieskiej Karty. 

Kryzys okołorozwodowy – specyfika sytuacji rozwodu/ rozpadu rodziny, dyskusje wokół 

rozpoznawania syndromu odosobnienia. 

Rodzina z problemem uzależnienia/ współuzależnienia, dziecko w rodzinie z problemem 

alkoholowym. 

Interwencja kryzysowa w praktyce: nawiązanie kontaktu z klientem, przedstawienie procedury 

pierwszego kontaktu,  analiza nagrań z przebiegu pierwszego kontaktu, ustalanie form pomocy i 

rozwiązań, ćwiczenia kontaktu interwencyjnego w małych grupach (kryzysy traumatyczne – 

przemoc, uzależnienia, nagła strata),  interwencja w rodzinie 

Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej: rodzaje ośrodków, źródła finansowania, 

struktura, zadania, sposoby i formy niesienia pomocy, współpraca z innymi ośrodkami i 

instytucjami. Interwencja kryzysowa w innych instytucjach: opieki społecznej, ochrony zdrowia, 

oświaty. 

Literatura 

podstawowa: 

Worden J.W. „Poradnictwo i terapia w żałobie” PWN Warszawa (2022) 

Działania z zakresu interwencji kryzysowej w pracy nauczyciela, M Barabas - 

Roczniki Pedagogiczne, 2022 

Znaczenie roli diagnozy w projektowaniu i podejmowaniu działań w obszarze 

interwencji kryzysowej, JM Jezierska - Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2019 

Jakimiec D. Interwencja służb środowiska lokalnego formą pomocy rodzinie 

Annales Universitatis Paedagogicae , 2019 

Paczkowska.A.  Dziecko i nastolatek w żałobie, Rola pedagogów i nauczycieli. 

Wydawnictwo Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk. 2019 

Crisis in the human life, K Sygulska, M Krupska - Praca Socjalna, 2019 

 Micał A. Wpływ przemocy fizycznej na funkcjonowanie społeczne dziecka. Młoda 

Humanistyka, 2022 

Powroźnik A. Przemoc w rodzinie ofiary przemocy, 2022 

Social assistance in the face of the crisis produced by the pandemic, K Wojtanowicz, 

A Białas - Praca Socjalna, 2020 

Gluzek M .Nowe media jako nowy obszar pracy dla służb pomocowych. Wyd. UŚ, 

Katowice. 2019 

„Otwarty dialog"-środowiskowy model wsparcia osób w kryzysach psychicznych i 

ich rodzin, M Trojańska - Niepełnosprawność, 2018  
Stańczyk J. Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Wyd. FNCE. 

Warszawa.  2017 

Wiśniewski B. Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wyd. II uzupełnione 

i uaktualnione. Wyd. WSP. Szczytno. 2018 

Literatura 

uzupełniająca: 

Greenstone, J.L., Leviton, S.C.Interwencja kryzysowa. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 2004 

Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Gdańsk: GWP. 2010 

Płużek Z., Jacyniak A. Świat ludzkich kryzysów. Kraków: WAM. 2006 

Pilecka, B. Kryzys psychologiczny Kraków: Wydawnictwo  UJ. 2004 

Richard J., Burl G. Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA. 2004 

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/download/16964/16396
https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/8270
https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/8270
https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/7186
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ceon.element-adecf686-8434-3c79-badb-67758beee193
http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/298
http://dspace.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/10651
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-c1a94ae5-5a28-355a-b152-98935fb735a5
https://scholar.google.pl/citations?user=uLxrY5sAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=854096
https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2018/30-2018/art/12269
https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2018/30-2018/art/12269


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X X 

W2 X X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

U3  X X X X 

K1  X X X X 

K2  X X X X 

K3  X X X X 

*Proszę podać jakie: plan działań kryzysowych 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W PRACY OPIEKUŃCZO   

                                   WYCHOWAWCZEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr hab. Paulina Forma 

dr hab. Paulina Forma 

mgr Beata Madej 

mgr Beata Madej 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie wiedzy na temat istoty, terminologii, uwarunkowań i zadań doradztwa 

zawodowego, wiadomości, umiejętności i nawyków niezbędnych do tworzenia warsztatu pracy 

doradcy zawodowego, budowanie świadomości i kształtowanie postaw ustawicznego 

doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego, rozbudzanie motywacji do całożyciowego 

samokształcenia  i samorealizacji 

 



Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 
kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Zna i rozumie rolę i zadania pedagoga/doradcy zawodowego w modelowaniu zachowań 

prozawodoznawczych oraz kształtowaniu zasad i postaw w zakresie projektowania ścieżki 

własnego rozwoju. 

K_W04 

02 Zna i rozumie problemy uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

kulturalnej i pomocowej, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju. 

 

K_U09 

02 Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów poradniczych  i doradczych oraz 

wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy z zakresu zawodoznawstwa  

i doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także inspirować do działań prorozwojowych  na 

rzecz uczenia się przez całe życie. 

K_U14 

 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów do świadomego oceniania poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania 

predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

rozumie konieczność zasięgania opinii ekspertów/doradców zawodowych w rozwiązywaniu 

problemów zawodoznawczych, z którymi sam nie potrafi sobie poradzić, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

K_K01 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja problemowa, 

praca zespołowa, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, projekt, analiza przypadków, konspekt 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 

Terminologia i podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Systemowe uwarunkowania poradnictwa i doradztwa zawodowego. 

Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Istota, cele i zadania doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

Teoretyczne koncepcje poradnictwa i doradztwa  zawodowego. 

Kompetencje nowoczesnego doradcy zawodowego. 

Komunikacja w procesie doradczym w pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

Metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego. 

Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych – mini warsztat. 

Bilans zasobów kompetencyjnych jednostki – warsztat diagnostyczny. 

Projekt własny: 

Obserwacja predyspozycji i zainteresowań edukacyjno-zawodowych uczniów w pracy 

opiekuńczo-wychowawczej. 

Wykonanie, przeanalizowanie i zinterpretowanie ankiety predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych 

Literatura 

podstawowa: 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2018/C 189/01). Zalecenie Rady Unii Europejskiej   

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 

życie. Załącznik: Kompetencje kluczowe    w procesie uczenia się przez całe życie – 

Europejskie Ramy Odniesienia. Bruksela 2018. 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami 

dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, przygotowanie 

projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1  X X X  

W2  X X  X   

U1  X X X  

U2  X X X  

K1  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Knopik T., Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań 

uczniów w codziennej praktyce szkolnej. Warszawa 2018. 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej, J Nowak - Pedagogika. Studia  

i Rozprawy, 2018 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów zdolnych–od wyzwań do modelu wsparcia, T 

Knopik - Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018 

Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty–analiza porównawcza 

wybranych regulacji prawnych, A Klementowska - Edukacja-Technika-Informatyka, 2018  

Doradztwo zawodowe u progu zmian, J Nawój-Połoczańska - Szkoła-Zawód-Praca, 2020 

Dołęga-Herzog H, Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów 

do wyboru zawodu. Warszawa 2014 

Strużyna A. Instytucjonalne doradztwo zawodowe : Diagnoza i model optymalizacyjny. Wyd. 

Carmond. Poznań. 2005 

Karłyk-Wik A. Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnim.  Toruń .Akapit , 2009 

Literatura 

uzupełniająca: 

Krause E., Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów. Między wyobrażeniami 

a strategiami. Bydgoszcz 2012. 

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa 2010. 

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

Paszkowska - Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. 

Warszawa 2004. 

http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/5559/17_Nowak_Janusz_Pedagogika_2018_27_2.pdf
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=828979
https://scholar.google.pl/citations?user=oYlZpsQAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=oYlZpsQAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-27cce609-ce81-49a4-95cf-dcd17924bcce
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-27cce609-ce81-49a4-95cf-dcd17924bcce
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http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_07
https://scholar.google.pl/citations?user=1K1vdL0AAAAJ&hl=pl&oi=sra


Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: POMOC I OPIEKA W STAROŚCI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

prof. zw. dr hab. Elżbieta 

Trafiałek 

prof. zw. dr hab. Elżbieta 

Trafiałek  

mgr Marzena Orlińska 

mgr Marzena Orlińska 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z  modelami pracy socjalnej i pomocy społecznej w odniesieniu 

do seniorów, Przygotowanie studentów do rozwiązywania wybranych problemów  

w obszarze działania socjalnego względem jednostki i grup społecznych 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna specyfikę pomocy i opieki w odniesieniu do osób starzejących się K_W05 

K_W06 

02 Zna procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości  

i zakłócenia w odniesieniu do planowania i prowadzenia działań pomocowych 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi organizować pomoc i opiekę dla osób starszych K_U14 

02 porozumiewać się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami, organizować 

pomoc i opiekę dla ludzi starszych 

K_U07 

03 Potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pomocowe z wykorzystaniem 

różnych źródeł i technologii 

K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest gotów do planowania działań wspierających i pomocowych, ma świadomość 

wspierania ich samodzielność 

K_K04 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, 

dyskusja, analiza przypadków, pogadanka, opis, objaśnienie, wykład problemowy 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Zjawisko starzenia się społeczeństw - uwarunkowania i konsekwencje 

Założenia pracy socjalnej  świadczonej na rzecz seniorów  

Założenia polityki socjalnej państwa, uwarunkowania udzielania pomocy społecznej osobom 

starszym 

Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych – stereotypy, ageizm, gerontofobia 

Zadania pracy socjalnej i zakres pomocy społecznej wobec seniorów w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów 

Instytucje wsparcia seniorów – założenia i cele do realizacji  

Marginalizacja i wykluczenie społeczne seniorów – pomoc indywidualna i instytucjonalna, 

wsparcie środowiskowe 

Usługi społeczne dla seniorów w warunkach depopulacji i nowego modelu rodziny 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny , wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

wielokrotna (grupowa), dyskusja – burza mózgów, prezentacja multimedialna,  praca w 

grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Grewiński M., Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd problemów i 

wizja przyszłości, DW ELIPSA, Warszawa 2021 

Trafiałek E.,  Bezpieczeństwo społeczne osób starszych. Wyzwania popandemicznej 

rzeczywistości, „Praca Socjalna” 2021, 36 (5), s.  39-57.   

Górecki M., Starzenie się i starość w aspekcie polityki społecznej, „Praca Socjalna” 2019, 

nr 5 (34), s. 85-102 

Trafiałek E., Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, 

bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń 2016 

Trafiałek E., Dylematy i wyzwania polityki senioralnej. Opieka geriatryczna – wsparcie – 

usługi społeczne. „Praca Socjalna” 2017, nr 6, s. 128-140.  

Małyska  A., Starość w percepcji społecznej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2020, nr 2, 

s. 79-96  

Ray M., Philips J., Social Work woth Older People, Palgrave Macmillan, 2012, tłum 

Szmagalski J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi IRSS, Warszawa 2014. 

Iwański R., System pomocy społecznej a starzenie się populacji–wyzwania i bariery w 

zakresie opieki długoterminowej,„ Studia z Polityki Publicznej” 2019, t 6, nr 1 (21).  

Cybulski M., Krajewska-Kułak E. Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu 

terapeutycznego. Wydawnictwo PZWL. Warszawa. 2020 

Steuden S. Psychologia starzenia się i starości . PWN. Warszawa. 2020 

Stojecka-Zuber R. Róg A. System opieki i pomocy : Założenia a rzeczywistość . Wyd. PiPG. 

Tarnobrzeg. 2009 

Aleksander T. Andragogika : Podręcznik dla studentów szkół wyższych Wyd. Gens. 

Ostrowiec Św. 2002 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kromolicka B. (red.) Praca socjalna w organizacjach pozarządowych z problemów działania 

i kształcenia. Wyd. Akapit Toruń 2005 

Kantowicz E. Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia. Wyd. 

Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztyn 2005. 

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19999
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=940294
https://scholar.google.pl/citations?user=pukem2QAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_1_2
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_1_2


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem 

zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

U3  
X X X 

 

K1  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Tarkowska Z. Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, UMCS Lublin 2000 

Kotlarska – Michalska A. Przejawy dysfunkcji w pomocy społecznej i w pracy  

pracy socjalnej  „Problemy Polityki Społecznej” nr 14 (2010) str 129 – 141. 

Worach-Kardas H., Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości, 

WN ŚLĄSK, Katowice 2015.                                                                                                                                             

Trafiałek E., Gościniewicz M., Szkurłat J.,Polityka senioralna a odpowiedzialność i 

bezpieczeństwo społeczne,[w:] Chabior A., Porąbaniec M. (red.), Dylematy polityki 

społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki, UJK, Kielce 2017, s. 77-86. 

Trafiałek E., Rodzina i oczekiwania rodzinne ludzi w starszym wieku, [w:] Józefina 

Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska (red.), Fazy rozwoju rodziny a polityka 

społeczna – Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2018, s. 145-160. 

Trafiałek E., Dillemas and Challenges of the Senior Policy. Geriatric Care – Support – 

Social Services, SOCIAL WORK IN POLAND,  SPECIAL ISSUE 2018, No 32, . 84-96.

         



Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 



Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Patrycja Hanyga 

dr Patrycja Hanyga 

dr Patrycja Hanyga 

dr Patrycja Hanyga 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

40 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami pedagogiki czasu wolnego, problemami 

społeczno-wychowawczymi łączącymi się z wykorzystaniem czasu wolnego. Ukazanie 

atrakcyjności współczesnych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego. Zorientowanie  

w sposobach zagospodarowania czasu wolnego formami aktywności sprzyjającej rozwojowi 

osobowości człowieka. Kształtowanie podstawowych umiejętności metodycznych w zakresie 

planowania i organizowania aktywności turystycznej dzieci i młodzieży szkolnej (wycieczki 

szkolne). 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 
efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna i rozumie podstawy historycznego ukształtowania współczesnej kultury czasu 

wolnego 
K_W10 

02 Zna podstawy i formy organizacji życia społecznego, procesy kształtowania się 

kategorii czasu wolnego oraz turystyki i rekreacji jako form jego spędzania 

K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

    

01 

Potrafi formułować cele, dobrać metody oddziaływania i przygotowywać osoby  

z różnych grup społecznych do racjonalnego spędzania czasu wolnego 

K_U09 

    

02 

Potrafi racjonalnie gospodarować czasem zajęć oraz odpowiedzialnie organizować 

pracę pozaszkolną dzieci i młodzieży z poszanowaniem ich prawa do odpoczynku 

K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

 

01 Odpowiedzialnie  przygotowuje  się do swojej pracy, projektuje  i wykonuje działania  

wychowawcze 

K_K08 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, projekt, analiza 

przypadków, konspekt 

Treści 

kształcenia: 

 

 

Zapoznanie z kartą przedmiotu i warunkami zaliczenia 
Podstawowe definicje i pojęcia w pedagogice czasu wolnego. Znaczenie pedagogiki czasu 

wolnego w obszarze pedagogiki jako nauki.  



 

 

 

 

 

Historia czasu wolnego w procesie wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży szkolnej. 

Współczesne formy spędzania czasu wolnego. Podstawowe zasady organizowania i 

prowadzenia zajęć kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym.  

Zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną. 

Podsumowanie i zakończenie zajęć. 

Definicje czasu wolnego. Czas wolny jako zjawisko funkcjonujące  

w życiu jednostki i społeczeństwa.  

Ustalenia terminologiczne. Pedagogika a pedagogika czasu wolnego. Czym jest budżet czasu. 

Bezinteresowność działań człowieka.  

Środowisko wychowawcze i jego wpływ na proces wychowania w trakcie spędzania czasu 

wolnego. Znaczenie odpoczynku  

dla zdrowia człowieka. Czym jest, a czym nie jest odpoczynek. Formy wypoczynku. 

Praca nad sobą i jej znaczenie wychowawcze. Zabawa i jej znaczenie w życiu człowieka. 

Funkcje zabawy. Rola procesu zabawy w życiu człowieka. 

Współczesne sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego (turystyka, sport, rekreacja). Środki 

masowego przekazu  

a planowanie budżetu czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną.  

Wycieczka jako jedna z podstawowych form działalności turystyczno-krajoznawczej. Cele 

wycieczek szkolnych. Rodzaje wycieczek szkolnych. Partnerzy szkoły w działaniach 

propagujących aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży.  

Znaczenie Internetu i komunikatorów społecznych w spędzaniu czasu wolnego. Przyczyny 

popularności Internetu wśród dzieci  

i młodzieży szkolnej. Zalety i zagrożenia korzystania z Internetu. 

Instytucje kulturalne i ich rola w zagospodarowaniu czasu wolnego (kino, muzeum, teatr, 

filharmonia, galerie sztuki  

i fotografii). Sposoby wykorzystania czasu wolnego dostosowane do specyficznych, 

indywidualnych potrzeb człowieka (samokształcenie, kolekcjonerstwo, aktywność społeczna). 

Różne aspekty interpretacji danych statystycznych dotyczących czasu wolnego. Analiza prac 

zaliczeniowych studentów. Podsumowanie i zaliczenie zajęć. 

Literatura 

podstawowa: 

Cynarski W.J., Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej, Universitas, 

Kraków 2019 

Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo Naukowe FREL, Nowy Dwór Mazowiecki 

2014 

Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży 

szkolnej pokolenia Z,  Difin, Warszawa 2020 

Delaney T., 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera  

i zaburzeniami integracji sensorycznej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2019 

Jegier A. (red.), Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym, Difin, Warszawa 

2016 

Basic values as predictors of leisure-time activities among adolescents, Z Pavlović, IS Ilić - 

Primenjena psihologija, 2022  

Wójcik Z . Autorytet w motywowaniu zachowań i zagospodarowaniu czasu wolnego 

młodzieżyRozprawy Społeczne, 2020 

Kształtowanie się form i treści czasu wolnego na przestrzeni minionego wieku 

P Hanyga - Studia Pedagogiczne,  2021 
Myrdzik M. Karwatowska E. Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty 

zagadnienia. Wyd. UMCS. Lublin. 2011 

Dymara B. Dziecko w świecie zabawy. Impuls. Kraków. 2009 

Edukacja jutra. Aktywność fizyczna, zdrowie, problematyka czasu wolnego. Wyd. 

WSP. Warszawa. 2008 

Guz S. Aktywność dzieci i młodzieży. Wyd. Comandor. Warszawa. 2008 

Literatura 

uzupełniająca: 

Banach M., Gierat T.W. (red.), Formy spędzania czasu wolnego, Wydawnictwo Scriptum, 

Kraków 2013 

Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19-doświadczenie różnych pokoleń 

(osób młodych i seniorów), M Kugiejko, P Kociszewski - Turystyka Kulturowa, 2021 

https://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2349
https://scholar.google.pl/citations?user=mBvxYFUAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=nRYV0mcAAAAJ&hl=pl&oi=sra
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_122857
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.doi-10_29316_rs_122857
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1017707
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1306
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1306
https://scholar.google.pl/citations?user=I_K7rGUAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=8QrGuLsAAAAJ&hl=pl&oi=sra


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu i materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez 

prowadzącego zajęcia, przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

K1  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

prof. dr hab. B. Wójtowicz  

prof. dr hab. B. Wójtowicz 

prof. dr hab. B. Wójtowicz 

prof. dr hab. B. Wójtowicz 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin:  

60 

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 30    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z pogłębioną terminologią  z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz 

kierunkami działań  w polityce zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia dzieci  

i młodzieży 

Zapoznanie studentów z procesem tworzenia i realizowania strategii promocji zdrowia, 

programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych 



Przygotowanie do podejmowania działań promocyjnych i profilaktycznych  prowadzących do 

budowania zasobów dla zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku 

Przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów zdrowotnych, profilaktycznych  

w obszarze zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia dzieci i młodzieży (kreowanie 

polityki prozdrowotnej) 

Uwrażliwienie studentów na potrzeby zdrowia dzieci i młodzieży w zakresie  promocji zdrowia 

w  przedszkolu, szkole,  rodzinie oraz w środowisku oraz konieczności kreowania polityki 

prozdrowotnej w kraju. 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Zna modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego; istota 

umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych; 
K_W09 

02 Rozumie potrzeby zdrowotne dziecka/ucznia i jego środowiska pod kątem promocji zdrowia i 

potrafi przedstawić program z promocji zdrowia, służący budowaniu zasobów dla zdrowia 

dzieci i młodzieży oraz  niwelowania stanów zagrażających zdrowiu  

w otoczeniu dziecka 

K_W06 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi rozpoznać sytuację zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego  

i odpowiednio zareagować; 
K_U01 

02 Potrafi  zaprojektować program profilaktyczny z promocji zdrowia,  wykorzystując najnowsze 

osiągnięcia naukowe w promocji zdrowia, skutecznie promować zachowania prozdrowotne 
K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 jest gotów do uwrażliwiania i kreowania działań na rzecz promocji zdrowia dzieci i 

młodzieży oraz do krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska 
K_K04 

K_K06 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

wiedza z zakresu Pedagogiki ogólnej 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład  podający, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja 

problemowa, praca zespołowa, dyskusja 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Historia i rozwój promocji zdrowia na świecie i w Polsce. Zdrowie i polityka. Praktyki 

z promocji zdrowia na świecie. 

Promocja zdrowia w społecznościach lokalnych (szkoła promująca zdrowie, 

przedszkole promujące zdrowie, zdrowe miasto). Cechy wspólne i odrębności 

przedszkola i szkoły promującej zdrowie jako siedliska promującego zdrowie. 

Perspektywa personalistyczna w edukacji zdrowotnej. Cele i zadania pedagogiki 

zdrowia jako subdyscypliny pedagogicznej 

Strategie i kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego w Polsce wobec dzieci i 

młodzieży.  

Zdrowie, uwarunkowania i jego zagrożenia w świetle współczesnych koncepcji 

naukowych   

Edukacja do zdrowia psychicznego. Koncepcje psychologii pozytywnej i dobrostanu. 

Rozwijanie umiejętności życiowych. Poszukiwanie, przyjmowanie i dawanie wsparcia 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel zdrowia: kompetencje i umiejętności szczególne wobec współczesnych 

problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 

Współczesne koncepcje i modele w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dziecka 

zdrowego i chorego Wychowanie do całożyciowej dbałości o zdrowie. 

Dziecko przewlekle chore w przedszkolu i szkole, rodzinie i w środowisku 

Diagnozowanie problemów zdrowotnych i zapobieganie im w przebiegu procesu 

rozwojowego dzieci i młodzieży  (dyskusja grupowa) 

Profilaktyka jako element promocji zdrowia dzieci i młodzieży. Program  

profilaktyczny (oraz cechy skutecznego programu profilaktycznego  

Budowanie przykładowego programu profilaktycznego w oparciu o najnowsze 

koncepcje w promocji zdrowia  

Wybrane obszary tematyczne w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży: 

 Edukacja zdrowotna i terapeutyczna dzieci i młodzieży z chorobami 

przewlekłymi, 

 Edukacja do zdrowia psychicznego, 

 Edukacja żywieniowa 

 Edukacja do bezpieczeństwa 

 Edukacja do zdrowia seksualnego 

 Edukacja w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym 

 Edukacja zdrowotna i terapeutyczna dzieci i młodzieży z chorobami 

przewlekłymi 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny , wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

wielokrotna (grupowa), dyskusja – burza mózgów, prezentacja multimedialna,  praca w 

grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. PWN; Warszawa; 2017 

Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. 

PWN; Warszawa 2018 

Zawadzka B.,Łączek T., Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce; Kielce; UJK; 2017 

Edukacja zdrowotnej w przedszkolu, W Urbańska - Члени редколегії, 2018  

Budowanie świadomości zdrowotnej w orientacji na przyszłość wyzwaniem edukacji 

zdrowotnej, IM Łukasik - Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2019 

Rola wychowawcy małego dziecka w edukacji zdrowotnej, B Kuca - Pedagogika Przedszkolna 

i Wczesnoszkolna, 2019 

Pojęcie zdrowia w rozumieniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Leszcz-Krysiak A. 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2019 

Włodarczyk E. Psychologia zachowań zdrowotnych a promocja zdrowia– wybrane 

zagadnienia, Medyczna Wokanda, 2019 

Kubica J. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia. Wydaw.WSE. Warszawa. 2004 

 Kuchcińska M. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej. Wydaw.Uniw.Kazimerza Wlk 

Bydgoszcz. 2010 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kowalski M., Gaweł A., Zdrowie –wartość-edukacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2006 

Pilecka W., Ozga a., Kurtek P., Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

ekosystemie,  Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005 

Zawadzka B., Dorastająca młodzież wobec problemu własnego zdrowia, AWF; Kraków 

2007 

https://eprints.oa.edu.ua/8325/1/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf#page=78
https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/7322
https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/7322
https://scholar.google.pl/citations?user=tgZv3Y8AAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=797985
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=797982
https://www.ceeol.com/content-files/document-939257.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-939257.pdf


BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
60 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

40 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X X 

W2 X X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

K1  X X X X 

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 



Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PROFILAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Anna Róg 

dr Anna Róg 

mgr Justyna Kowalczyk 

mgr Justyna Kowalczyk 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 

40  

Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami profilaktyki, jej rolą i funkcjami, rozwijanie 

u studentów podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności w podejmowaniu zadań zawodowych 



 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 posiada wiedzę dotyczącą profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej, jej zadań, 

stosowanych metod i strategii 

K_W15 

K_W09 

02 ma podstawową wiedzę dotyczącą metodyki działań profilaktycznych 

podejmowanych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych 

K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 potrafi dokonać doboru właściwych metod i form pracy w zakresie realizacji działań 

z obszaru profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej 

K_U09 

02 włącza się w realizację zajęć praktycznych, potrafi organizować i prowadzić zajęcia 

z zakresu profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej 

K_U16 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania  

z zakresu profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej 

K_K08 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki opiekuńczej, znajomość pracy instytucji 

opiekuńczo-wychowawczych 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny, burza mózgów, projekt, zajęcia praktyczne, film 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Opieka i wychowanie – istotne zadania szkoły oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych 

Profilaktyka – pojęcie, poziomy 

Strategie profilaktyczne 

Rola szkoły oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w realizacji zadań zakresu 

profilaktyki 

Budowanie szkolnego programu profilaktyki 

Wsparcie rodziny jako istotny element profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej 

Opracowywanie scenariuszy zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i ich praktyczna realizacja 



 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X  

W2 X X X X  

U1  X X X  

U2  X X X  

K1  X X X  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

Czarnocka M., Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny. 

Poradnik dyrektora szkoły, Warszawa 2017. 

Jarosz K., Wykorzystanie koncepcji profilaktyki pozytywnej w pracy opiekuńczo-

wychowawczej domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2021, t. 601. 

Kusztal J. J., Zasada dobra dziecka w polskim systemie opieki nad dzieckiem, „Studia 

Paedagogica Ignatiana” 2021, nr 2. 

Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberspace as a challenge for childhood care and education, 

“Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, nr 1. 

Wolińska J. M. Agresja interpersonalna–profilaktyka i przeciwdziałanie, „Universitatis 

Mariae Curie-Skłodowska” 2018, nr XXXI. 

Zienkiewicz B., Kranc M., Niedzielski M., Przestępczość-resocjalizacja-profilaktyka. 

Współczesne aspekty, Kraków 2020 . 

Deptuła M., Potorska A., Borsich S. Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju 

psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, Bydgoszcz 2018 

Niedostosowanie społeczne nieletnich–przyczyny, skutki, profilaktyka, J Antoniak - Roczniki 

Pedagogiczne, 2019 

Deptuła M. Profilaktyka w grupach ryzyka : Działania cz. 2 Wyd. Parpamedia. Warszawa. 

2009 

Dobijański M. Kamiński A. Niedostosowanie społeczne nieletnich Profilaktyka i 

resocjalizacja. Wyd. UH-P. Siedlce. 2020 

Literatura 

uzupełniająca: 

Szczurkowska Jolanta, Mazur Agnieszka (red.), Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa 

w szkole, Kielce 2013. 

Szymańska Joanna, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, 

Warszawa 2002. 

https://repo.uni.opole.pl/info/article/UO58af2d05ca7049e396524351dd5e3b34/Publication%2B%25E2%2580%2593%2BWykorzystanie%2Bkoncepcji%2Bprofilaktyki%2Bpozytywnej%2Bw%2Bpracy%2Bopieku%25C5%2584czo-wychowawczej%2Bdomu%2Bdziecka%2B%25E2%2580%2593%2BOpole%2BUniversity?affil=KTMiD&r=publication&ps=20&tab=&lang=en
https://repo.uni.opole.pl/info/article/UO58af2d05ca7049e396524351dd5e3b34/Publication%2B%25E2%2580%2593%2BWykorzystanie%2Bkoncepcji%2Bprofilaktyki%2Bpozytywnej%2Bw%2Bpracy%2Bopieku%25C5%2584czo-wychowawczej%2Bdomu%2Bdziecka%2B%25E2%2580%2593%2BOpole%2BUniversity?affil=KTMiD&r=publication&ps=20&tab=&lang=en
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ceon.element-63908629-2878-3dc7-903b-b0d235019cbf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_3_247-261
https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28409
https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28409
https://test-repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/5721/Wczesna%20profilaktyka%20problem%C3%B3w%20w%20rozwoju%20psychospo%C5%82ecznym%20i%20ryzykownych%20zachowa%C5%84%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://test-repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/5721/Wczesna%20profilaktyka%20problem%C3%B3w%20w%20rozwoju%20psychospo%C5%82ecznym%20i%20ryzykownych%20zachowa%C5%84%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/download/8224/8141


KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 



 
 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: ETYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO- 

WYCHOWAWCZEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI, Filia StSW w Myślenicach 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Anna Hajdukiewicz 

dr Anna Hajdukiewicz 

mgr Beata Schmid 

mgr Beata Schmid 

kształcenia specjalnościowego 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw etyki, ze szczególnym 
uwzględnieniem etyki zawodowej, w kontekstach związanych z prowadzeniem 

działalności o charakterze wychowawczym i społeczno-opiekuńczym. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 
01 Zna i rozumie czym są prawa człowieka (wartości i zasady) w odniesieniu do dziecka i osoby 

z niepełnosprawnością, rozumie konieczność ich wdrażania w środowisku pracy 

K_W14 

02 Zna rolę pedagoga i koncepcje pracy pedagoga; etykę zawodową pedagoga, znaczenie 

własnych założeń i intencji podczas działania pedagogicznego; uwarunkowania sukcesu  

w pracy nauczyciela, kieruje się zasadami bezpieczeństwa w organizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego 

K_W06 

K_W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, analizuje je, wykorzystując 

wiedzę z zakresu aksjologii, ze szczególnym uwzględnieniem etyki oraz proponuje 

rozwiązania problemów; 

K_U01 

02 Potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu pedagoga K_U03 

K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 



01 dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad 

własną praktyką 

K_K03 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza z zakresu pedagogiki  

Metody 

dydaktyczne: 

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, 

dyskusja, analiza przypadków, pogadanka, opis, objaśnienie, wykład problemowy 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu 

Podstawowa terminologia z zakresu etyki (aksjologia, moralność, etyka, etyka 

opisowa, etyka normatywna, metaetyka, etyka sytuacyjna); terminologia związana z działalnością 

wychowawczą i społeczno-opiekuńczą (wychowanie, opieka, pomoc, wsparcie) 

Podstawowe systemy etyczne i ich wpływ na formułowanie ocen moralnych 

(deontologia, etyka obowiązków, utylitaryzm, etyka cnoty, etyka praw) 

Związki etyki i innych dziedzin nauki (prawo, psychologia, socjologia, medycyna).  

Pedagogika a etyka (odrębność pojęć i problemów, zadania i ramy dla etyki pedagogicznej) 

Etyka w edukacji, wychowaniu i opiece – problemy, zadania, perspektywy (na 

wybranych przykładach). Etos w zawodach pedagogicznych – aktualność, 

wyzwania, perspektyw 

Kodeks etyki pedagoga społeczno-opiekuńczego – konstrukcja i interpretacja 

Norma i powinność w działalności pedagogicznej – definicja, interpretacja, przykłady. Analiza 

wybranych problemów etycznych związanych z działalnością wychowawczą i społeczno-

opiekuńczą (dylemat wychowania, dylemat pomaganiarodzinie, dylemat pomocy osobom 

przyjmującym narkotyki, dylemat pomocy osobom nadużywającym alkoholu 

Podstawowe kategorie etyki pedagogicznej (osoba, wolność, odpowiedzialność, wartości, dialog, 

spotkanie) 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny , wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja wielokrotna 

(grupowa), dyskusja – burza mózgów, prezentacja multimedialna,  praca  

w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Etyka zawodowa nauczycieli– między uniwersalizmem a pluralizmem, D Zając- Studia 

Edukacyjne, 2019  

Kodeks etyki zawodu nauczyciela: potrzeba, formalne umocowanie i skuteczność, J 

Madalińska-Michalak,, 2018 

Przygotowanie etyczne nauczycieli profesjonalistów do pracy, D Zając - Szkoła-Zawód-

Praca, 2020 

Values and Ethics in the Teaching Profession, J Olszewski - Teaching in the Post COVID-

19 Era, 2021 

Sawczuk W. Po co etyka pedagogom. Wyd. A. Marszałek. Warszawa. 2007 

Pisz Z. Zadania społeczne. Wyd. AE. Wrocław. 2002 

Dąbrowski Z. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w zarysie T. 1 i II. Wyd. UW-M. 

Olsztyn. 2006 

Literatura 

uzupełniająca: 

Baggini J., Fosl P.S., Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych, przeł. P. 

Borkowski, Warszawa 2007 

Hartman J., Woleński J., Wiedza o etyce, Warszawa-Bielsko-Biała 2009  

Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001  

Sawczuk W. (red.), Po co etyka pedagogom?, Toruń 2007  

K. Ostrowska, Etyczne problemy pomagania rodzinie, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce 

służb społecznych, Warszawa, 2010 

A. Zieliński, Status poznawczy i etyczny pojęcia alkoholizm (dylematy moralne związane z 

pomaganiem osobom nadużywającym alkoholu), [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb 

społecznych, Warszawa 2010 

https://scholar.google.pl/citations?user=Gj43dwEAAAAJ&hl=pl&oi=sra
http://79.96.190.54/edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2018/edu_4_2018.pdf#page=206
http://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/131
https://scholar.google.pl/citations?user=Gj43dwEAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-74088-7_19


 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
40 

Przygotowanie do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu i 

materiałami dydaktycznymi dostarczonymi przez prowadzącego zajęcia, 

przygotowanie projektów 

35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 X X X X X 

W2 X X X X X 

U1  X X X X 

U2  X X X X 

K1  X X X X 

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekt przedmiotowy z zakresu wiedzy: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej/egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu umiejętności: 

Na ocenę 2,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 3,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

J. Zamecka, Zarys mapy problematyki etycznej w dziedzinie pomocy osobom 

przyjmującym narkotyki, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, Warszawa 

2010 

M. Porowski, Służba społeczna – zakres pojęcia, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb 

społecznych, Warszawa 1998 

A. Szudra-Barszcz, S. Sztobryn, Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, Lublin 

201 



Na ocenę 3,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 4,5 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Na ocenę 5,0 

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100%  - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny zaliczeniowej /egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności które student 

nabył podczas zajęć. 

Efekt przedmiotowy z zakresu kompetencji społecznych: 

Na ocenę 2,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się poniżej 50% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 51-60% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 3,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 61-70% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 71-80% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 4,5 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 81-90% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

Na ocenę 5,0 
Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w 91-100% - wskaźnik osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i nastawienia studenta podczas zajęć i w trakcie egzaminu/zaliczenia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


