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1. Opis programu studiów 

Ogólna charakterystyka studiów 

 
Instytut prowadzący kierunek studiów: 

 Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: 

 Pedagogika  

Poziom kształcenia: 

 Studia drugiego stopnia magisterskie 

Profil kształcenia: 

 Ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

 Nauki humanistyczne, nauki społeczne 

Forma studiów: 

 Stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów: 

 Cztery  

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi studiów: 

 120 

Specjalność: 

 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

 Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 

- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

 Studia stacjonarne - 920 

 Studia niestacjonarne - 795 

- Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią  

 Studia stacjonarne - 885 

 Studia niestacjonarne – 765 

Tytuł uzyskiwany przez absolwenta: 
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 Magister  

 

 Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia 

przez absolwentów kierunku 

Głównym celem kształcenia na studiach II stopnia jest dostarczenie pogłębionej i 

rozszerzonej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanej na konkretną 

specjalność pedagogiczną., umożliwiającej przyszłemu absolwentowi dostosowanie się do 

potrzeb rynku pracy. Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiada 

pogłębioną wiedzę pedagogiczną (terminologiczną, metodologiczną i metodyczną). Ma 

specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w 

diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności 

pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, doradczej, kulturalnej, 

pomocowej, terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia 

podstawowych badań naukowych. Potrafi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie 

usług edukacyjnych i doradczych. Wykazuje umiejętności uczenia się, doskonalenia swojej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych 

środków i metod pozyskiwania, organizowania, przetwarzania informacji i materiałów. 

Umiejętnie komunikuje się ze specjalistami, jak i z innymi osobami biorącymi udział w 

procesach pedagogicznych przy użyciu profesjonalnych metod i technik. Charakteryzuje się 

empatią, wrażliwością, przedsiębiorczością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i 

poczuciem odpowiedzialności. Potrafi radzić sobie na rynku pracy. 

STUDENCI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

przygotowani są do pracy w charakterze: 

 Nauczyciela w przedszkolu - § 4 (Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

 Nauczyciela w klasach I-III - § 4 (Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

 Pedagoga - nauczyciela w placówkach wychowania pozaszkolnych, placówkach 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem 

zamieszkania, - § 20 (Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
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można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

 Wychowawcy w szklonych schroniskach młodzieżowych - § 4 (Rozporządzenie MEN z 

dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. 

Dz.U. 2013 poz. 1207); 

 

 Wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – art.98 (Ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 2013 

poz. 135 ze zm.) 

 

 Wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego - art.26 (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 135 ze 

zm.) 

 

 Wychowawcy w świetlicach szkolnych - § 24 (Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 

wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

 Nauczyciela wychowawcy w internatach  - § 24 (Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 

r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

ABSOLWENT PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ Z SOCJOTERAPIĄ  pogłębia i 

potrafi wykorzystywać poszerzoną interdyscyplinarną wiedzę w celach analizowania i interpretowania 

zachowań ludzi, w szczególności problemów niedostosowania społecznego z uwzględnieniem: 

etiologii, fenomenologii, skutków. Nabywa więc rozszerzoną wiedzę, umiejętności, kompetencje 

społeczne w zakresie projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych 

i innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, 

umożliwiając im twórczo-kreatywne zachowania niełamiące norm społecznych. 

STUDENCI PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ Z SOCJOTERAPIĄ przygotowywani 

są do pracy w charakterze: 

 Kuratora sądowego art.5. pkt.1, art. .84. pkt.1. (Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 

kuratorach sądowych, (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1071 ze zm.); 

 

 Pedagoga - nauczyciela w różnych typach i rodzajach szkół, placówkach 

pozaszkolnych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 

pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, - § 20 u.1,3,4; § 24 

(Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

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



 

 

 

 

4 

 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

 Pedagoga - nauczyciela w szkołach wchodzących w skład szkół w młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla 

nieletnich, zakładach poprawcze §16, §20 ust.3 pkt.3 (Rozporządzenie MEN z dnia 

12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. 

Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

 Pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych art.98 ust. 1 (Ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 

2013 poz. 135 ze zm.) 

 

 Wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych art.98 ust. 1 (Ustawa z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. 

Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.) 

 

 Wychowawcy - nauczyciela w placówkach pozaszkolnych, tj. domy kultury, pałace 

młodzieży, ogniska wychowawcze; placówkach zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, tj. bursy, internaty § 24 

(Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

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

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1207); 

 

 Wychowawcy - nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniska dla nieletnich, zakładach 

poprawczych  §15, §17 u.2, (Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 

wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. 

2013 poz. 1207); 

 

 Policjanta, a w szczególności policjanta służby prewencji pracującego m.in. w 

policyjnej izbie dziecka lub zespole ds. nieletnich i patologii - art. 25 (Ustawa o 

policji z dnia 6.04.1990 r. (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 287 poz. 1687); 

 

 Funkcjonariusza służby więziennej i ochrony państwa – art. 24 (Ustawa z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 2010 nr 79 poz. 523) 

 

 Wychowawcy w aresztach śledczych – (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze 

Służby Więziennej (Dz. U. 2007 nr 107 poz. 739) 

 

 Wychowawcy w zakładach karnych różnego typu i rodzaju – (Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 
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sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni 

odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej (Dz. U. 2007 nr 107 poz. 739) 

 

 Strażnika miejskiego - art. 24 (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych 

(tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1383) 

 

 Pedagoga - wychowawcy, w ośrodkach uzależnień, organizacjach pozarządowych 

zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją; 

 

 Pedagoga w ośrodkach adopcyjnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-

konsultacyjnych i in. 

 

 

 Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią PWSZ w Płocku 

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku pedagogika jest pogłębienie u studentów 

aktywności poznawczej i zrozumienia specyfiki badań naukowych nad wychowawczo–edukacyjnymi 

problemami współczesności a także wysoki poziom świadomości poznawczej, wiedza o 

możliwościach i ograniczeniach poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich 

oddziaływania na społeczną rzeczywistość oraz o korzyściach płynących ze swobodnego posługiwania 

się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, dążenie do samorozwoju i umiejętność 

dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów. Kształcenie na studiach drugiego stopnia na 

kierunku pedagogika wzbogaca krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą. 

Skłania do ciągłego podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Celem jest również umożliwienie 

doskonalenia umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona 

specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik, kształtowanie pogłębionej wrażliwości etycznej, 

refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności a także umożliwienie 

studentom doskonalenia umiejętności radzenia sobie na rynku pracy. 

Inicjatywa utworzenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika jest zgodna z Misją 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz z Misją Instytutu Nauk 

Humanistycznych i Społecznych.  

Poprzez uruchomienie studiów drugiego stopnia Uczelnia może aspirować do miana 

wiodącego, lokalnego ośrodka naukowo-dydaktycznego. Realizując założone cele służyć 

będzie rozwojowi regionu płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu 

wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie 

obywatelskich proeuropejsh postaw społecznych.
1
 

                                                 
1
 Misja PWSZ w Płocku 
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Uruchomienie studiów drugiego stopnia pozwoli zrealizować założenia zawarte w 

wizji uczelni dotyczące rozbudowy oferty i poziomu kształcenia na nowych kierunkach i 

specjalnościach odpowiadające na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, w 

połączeniu z ciągłym doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym procesu kształcenia. 

Studia drugiego stopnia będą budować silną pozycję Uczelni na rynku lokalnym i 

regionalnym, co przełoży się na intensyfikację kontaktów z krajowymi i zagranicznymi 

uczelniami wyższymi, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi 

edukacyjne czy podmiotami administracji publicznej i środowiska biznesowego. Uczelnia 

wzmocni swoją pozycję, jako że stanie się lokalnym ośrodkiem kształcenia ustawicznego 

poprzez organizowanie przedsięwzięć naukowych oraz udostępnianie zasobów 

organizacyjnych i kadrowych innym jednostkom szkoleniowym. Uczelnia dysponuje 

odpowiednią bazą lokalową i zapleczem dydaktycznym, co umożliwia realizację celów 

Uczelni związanych z uruchomieniem studiów drugiego stopnia.
2
 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Uczelni na uruchamianym kierunku  zapewnia się: 

 Kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną 

 Wysoki poziom procesu dydaktycznego 

 Wysoką pozycję i wizerunek Uczelni w środowisku 

 Możliwość realizacji w aktywnym środowisku studenckim.
3
 

Misją Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych  jest realizacja celów związanych z 

szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności 

nauki, wolności twórczości i wolności nauczania. 

Działanie Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych stwarza szansę dla młodzieży 

pochodzącej z miasta Płocka, miast i miejscowości sąsiadujących, bez względu na  status 

materialny, do zdobycia wiedzy, rozwijania umiejętności oraz umożliwia przygotowanie 

praktyczne do wykonywania zadań zawodowych.  

Dążąc do kształcenia studentów na najwyższym poziomie Instytut Nauk Humanistycznych i 

Społecznych stwarza społeczności akademickiej odpowiednie warunki do pełnego rozwoju 

zarówno w przestrzeni edukacyjnej uczelni jak i w kontekście międzynarodowym dzięki 

rozwijaniu współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w ramach programu 

ERASMUS. W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i 

niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych. Studia 

                                                 
2
 Wizja PWSZ w Płocku 

3
 Strategia PWSZ w Płocku 
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kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Realizując założone cele 

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych służy rozwojowi regionu płockiego i całego 

Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie 

dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie obywatelskich i proeuropejskich postaw 

obywatelskich i społecznych
4
. Realizacja strategii rozwoju PWSZ w Płocku daje podstawy do 

osiągnięcia przez Uczelnię i jej pracowników założonych celów praktyczno-wdrożeniowych. 

W ramach podmiotowych relacji zachodzących w Uczelni, kadra pedagogiczna kształtuje 

nawyki i nastawienia studentów, wpływa na poziom zaspokojenia ich potrzeb intelektualno-

kulturalnych. Plan życia studentów w dynamicznej rzeczywistości wymaga weryfikacji 

wartości, odpowiedzialności w dokonywanych wyborach, staje się głównym motywem 

skłaniającym ich do pracy nad sobą. Studenci coraz częściej prezentują wysoką świadomość i 

działanie związane z dążeniem do własnego osobistego rozwoju. Zaspokojenie potrzeby 

indywidualnego rozwoju ujawnia się u nich poprzez ich aktywność, która charakteryzuje się 

dobrowolnością zgodną z kierunkiem obranych przez siebie dążeń i założonymi planami, 

realizowanymi także poprzez dalsze kształcenie. 

Podczas prac związanych z koncepcją utworzenia studiów drugiego stopnia brano pod 

uwagę zapisy Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015r .  Na podstawie danych 

zamieszczonych w SRPP można wnosić, że absolwenci kierunku pedagogika znajdą miejsca 

pracy w różnych placówkach edukacyjnych (Najwięcej osób potrzeba do pracy w produkcji – 

a na drugim miejscu wskazano, w edukację)5. 

 

 Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie 

przygotowania i udoskonalenia programu studiów uwzględniono opinie 

interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców. 

Utworzenie studiów II stopnia na kierunku pedagogika w PWSZ w Płocku  popierają zarówno 

interesariusze wewnętrzni jak i zewnętrzni.  Z grupy interesariuszy potrzebę utworzenia 

studiów II stopnia na kierunku Pedagogika wskazują:  

 Senat Uczelni, co zostało wyrażone w Uchwale Senatu Nr 30/2013r. z dnia 25 

czerwca 2013 r. (Załącznik nr 1)  

                                                 
4
 Misja Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych [ w:] Strategia Rozwoju Instytutu Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku do roku 2020 
5
 Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015r., Starostwo Powiatowe w Płocku, s. 17 
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 Konwent Uczelni, co zostało wyrażone Uchwałą Konwentu PWSZ w płocku Nr 

9/2013 z dnia 23 września 2013 r.( Załącznik Nr. 2) 

 Rada Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia  20 ( Załącznik Nr 3)  

 Samorząd Studentów w opinii popierającej zasadność uruchomienia kierunku i 

oddającej zainteresowanie kształceniem przez młodzież ( Załącznik Nr 4). 

 

W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonym kierunku 

studiów z potrzebami rozwojowymi regionu płockiego, a przede wszystkim z potrzebami 

pracodawców, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych nawiązuje i utrzymuje kontakty 

z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego (jednostki i instytucje z regionu, 

kraju i świata), m.in.: Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Przedsiębiorstwo CIFAL, 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Policyjna Izba Dziecka, Komenda 

Policji w Płocku, Zakład Karny w Płocku i we Włocławku, Młodzieżowy Dom Kultury. 

Ponadto PWSZ w Płocku, z inicjatywy Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych 

podpisała bezpośrednio szereg porozumień o współpracy z innymi uczelniami krajowymi 

(np.: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie) i zagranicznymi 

(Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Pawła Tyczyny w Humaniu oraz  Państwowy 

Agrarny Uniwersytet w Humaniu – Ukraina, Rosyjski Nowy Uniwersytet w Moskwie – 

Rosja, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie - Wielka Brytania),  Uniwersytet Im. P. 

Tyczyny w Humaniu (Ukraina), itp. Uwagi dotyczące programu nauczania, jakości zajęć, 

udzielanego wsparcia, problemów wymagających rozwiązania są poruszane na cyklicznie 

organizowanych spotkaniach w ramach Konwentu Uczelni oraz organizowanych otwartych 

spotkaniach z dyrektorami szkół i placówek oświatowych a także na spotkaniach z 

opiekunami praktyk czy zespołach metodycznych z nauczycielami.  

Gama interesariuszy zewnętrznych jest bardzo bogata i wynika z faktu rozległych kontaktów 

Uczelni, z podejmowanych działań edukacyjnych, promocyjnych oraz uznania w środowisku 

lokalnym i regionalnym. Działania te mają zróżnicowany charakter, od 

zinstytucjonalizowanych do prywatnych wynikających z organizacji wystaw, koncertów,  

patronatu. Bez wątpienia ważnym sposobem komunikacji z otoczeniem jest stałe realizowanie 

praktyk zawodowych na studiach licencjackich oraz kontakty z absolwentami będącymi 

aktywnymi nauczycielami w placówkach opiekuńczych i oświatowych. Są oni w tym 

momencie ważnym ogniwem oceny jakości kształcenia i podejmowanych w Uczelni działań 
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edukacyjnych. Ponadto Uczenia jest bardzo aktywna na polu szkoleń dla studentów 

(Studenckie Biuro Karier Zawodowych) i inicjowania działań o charakterze naukowym, np. 

projekty, analiza wyników prac dyplomowych na potrzeby edukacyjne, regularne spotkania z 

dyrektorami szkół i innych placówek właściwych dla kształcenia specjalnościowego. We 

współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci 

poszczególnych specjalności realizują wiele projektów i przedsięwzięć. Są to seminaria i 

konferencje poświęcone resocjalizacji, mediacji i innowacji w edukacji. Mimo, że rodzaj i 

cele szczegółowe współpracy są różne – w zależności od specyfiki danej specjalności studiów 

to jednak nadrzędnym celem podejmowanych wspólnie projektów i przedsięwzięć jest 

niewątpliwie budowanie kapitału ludzkiego w regionie płockim. 

 

 Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni 

Uczelnia nie prowadzi kierunków o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia. 

 

 Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) 

Kandydaci na studia drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą 

kwalifikowani na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), 

dyplomu ukończenia studiów magisterskich drugiego stopnia lub dyplomu ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich. 

 

 Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika (studia drugiego stopnia — profil 

ogólnoakademicki) i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia 

 
Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

Kierunek studiów: pedagogika 

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  

 

Profil kształcenia: — ogólno akademicki 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach kształcenia: Kierunek studiów pedagogika należy 

do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. 

Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, 

powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy 
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dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się 

oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i 

opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. 

Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz 

krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych 

konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich 

kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 

 
Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia 

W — kategoria wiedzy 

U — kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych 

H2A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla 

studiów drugiego stopnia 

S2A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów 

drugiego stopnia 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów. 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

                   kierunku  pedagogika 
                   profilu ogólnoakademickim 

              absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

w obszarach 
kształcenia 

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

WIEDZA 
K_W01 zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w 

dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
H2A_W02 

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu 

pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i 

metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk 

H2A_W03 
H2A_W05 

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych 

kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach 

pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe 
uwarunkowania 

H2A_W06 

K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, 

orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w 

naukach społecznych i humanistycznych; 
zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 

postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w 

H2A_W03 
S2A_W06 
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pedagogice) 
K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i 

specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę 

H2A_W04 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 
społecznym 

H2A_W04 
S2A_W05 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 

rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia 
procesów edukacyjnych 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych 

i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi 

relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach 

procesów edukacyjnych 
S2A_W03 
S2A_W05 

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 
pogłębioną w wybranych zakresach 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw 

kształcenia i wychowania; 
rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i 

dysharmonii, normy i patologii 

H2A_W05 

K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia 

się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych 
H2A_W03 

H2A_W06 

K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, 
ich specyfice i procesach w nich zachodzących 

S2A_W01 

S2A_W08 

K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 

edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów 
S2A_W09 

K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności 

edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, 

pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach 

S2A_W04 

K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz 

etyki zawodowej 
S2A_W07 

UMIEJ ĘTNO ŚCI 
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i 

przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej 

natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z 

punktu widzenia problemów edukacyjnych 

S2A_U01 

H2A_U01 

K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy 

złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a 

także diagnozowania i projektowania działań praktycznych 

S2A_U02 

H2A_U01 

K_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy u życiu różnych kanałów 

i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 

pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, 

korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

H2A_U08 

K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się S2A_U09 
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w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania 

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 

dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 

pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych 

S2A_U10 

H2A_U06 

H2A_U11 

H2A_U12 

K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych 

pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną 

argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 

poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 

etycznymi 

S2A_U02 

S2A_U03 

S2A_U05 

H2A_U06 

K_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w 

metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy 

badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje 

narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki 

badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w 

obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki   

S2A_U02 

S2A_U03 

S2A_U08 

H2A_U02 

H2A_U03 

K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

S2A_U01 

S2A_U03 

K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych 

H2A_U02 

S2A_U06 

K_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w określonych 

obszarach praktycznych 

S2A_U04 

S2A_U07 

K_U10 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się 

zadań Zawodowych 

S2A_U04 

S2A_U07 

K_U11 potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz 

rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych 

oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także 

inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

 

K_U12 potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować 

wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 
H2A_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego 

H2A_K01 

S2A_K06 

K_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością 

w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we 

współpracę 

H2A_K02 

S2A_K01 

S2A_K04 

K_K03 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne 

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej 

dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga 

H2A_K01 

K_K04 uto żsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi 

w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu 

działań pedagogicznych 

S2A_K04 

S2A_K05 
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K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych 

rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych 

S2A_K04 

H2A_K04 

K_K06 odznacza si ę odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 

pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich 

skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra 

stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów 

i pośrednio modeluje to podejście wśród innych 

S2A_K05 

S2A_K07 

K_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do 

komunikowania si ę i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami 

niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego 

uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania 

pedagogiczne 

S2A_K02 

H2A_K02 

K_K08 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy i świata   
S2A_K04 

H2A_K05 
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Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami 

 

 Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

 

         Legenda: Symbole modułów i przedmiotów 

Moduły/Liczba ECTS Przedmioty 

 

Metodologiczny – M 

ECTS - 5 
 Metodologia badań społecznych - MBS 

Logika – L 

Pedagogiczny – P 

ECTS - 16 
 Pedagogika ogólna – PO 

 Andragogika – A 

 Współczesne tendencje w kształceniu i wychowaniu – WtwKiW 

 Pedeutologia - P 

Pedagogika porównawcza -  PP 

Filozoficzno –

psychologiczno - 

socjologiczny  - FPS 

ECTS - 18 

 Współczesne koncepcje filozofii i etyki – WKFiE 

 Antropologia kulturowa –AK 

 Kultura języka –KJ 

 Współczesne problemy socjologii – WPS 

 Współczesne problemy psychologii– WPP 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – PPP 

Przedmioty specjalnościowe 

– PS 

ECTS - 41 

 Pedagogika przedszkolna Ped P 

 Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego TPKZ 

 Edukacja polonistyczna EP 

 Kształcenie ekologiczne KE 

 Edukacja matematyczna EM 

 Pedagogika zabawy PZ 

 Edukacja teatralna z elementami dramy ETzED 

 Muzyka w edukacji MwE 

 Wychowanie przez sztuki plastyczne WpSzP 

 Metodyka pracy w klasach integracyjnych MPwKI 

 Metody wspierania aktywności i kreatywności dzieci MWAiKD 

 Elementy profilaktyki i terapii logopedycznej EPiTL 

Kurs instytutowy - KI* 

ECTS - 20 
 Seminarium magisterskie – SM 

 

 

40 ECTS (30%) 

Kurs ogólnouczelniany - 

KO* 

ECTS - 20 

 Przedmioty do wyboru** 

 Język obcy - JO 

 

*Student ma możliwość wyboru przedmiotów w module 

** Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening kreatywności, Trening  doskonalenia 

umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, Współczesna kultura popularna, Brytyjskość na scenie i na 

ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia matematyki, Komputerowe 

wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje geometryczne, Systemy 

zarządzania siecią, Administracja platformami e-learningowymi, Przetwarzanie obrazów, Publikowanie  w sieci, 

Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, Zarządzanie, Język obcy w medycynie 

(j. angielski, j. niemiecki). 
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Moduły 

kształcenia 

Przedmioty Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

 

Zakładane efekty 

Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez 

studentów 

Efekty kierunkowe Przynależność efektów do obszaru kształcenia 

Humanistyczny, Społeczny 

Metodologiczny  
M 
 

ECTS - 5 

MBS 4 Obligatoryjny K_W04, K_W08, 

K_U01, K_U06, K_U07 

K_K02 

H2A_W03, H2A_U01, 

H2A_U02, H2A_U03, 

H2A_K02 

 

S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_W06, S2A_W07,  

S2A_U01, S2A_U02, 

S2A_U03, S2A_U08,  

S2A_K01, S2A_K04 

 

Egzamin ustny, kolokwium 

L 1 Obligatoryjny K_W01, K_U05, K_U09 

K_K06 

H2A_W02, H2A_U02, 

H2A_U03, H2A_U06 

S2A_U02, S2A_U03, 

S2A_U04,  S2A_U05, 

S2A_U07, S2A_U08 

 

Kolokwium, sprawozdanie 

Pedagogiczny 
P 
 

ECTS - 16 

PO 

 
7 Obligatoryjny K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, 

K_U02, K_K01 

H2A_W02, H2A_W03, 

H2A_W05, H2A_W06 

H2A_U01 

S2A_U01, S2A_U02 

 

 

Egzamin pisemny, 
kolokwium, referat 

A 1 Obligatoryjny K_W08, K_W15 

K_U02, K_U04, K_K01 

H2A_U01, H2A_U06, 

H2A_U11, H2A_U12 

H2A_K01 

 

S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_W04, S2A_W07 

S2A_U02, S2A_U09, 

S2A_U10,  

S2A_K06 

Referat 

WtwKiW 

 
2 Obligatoryjny K_W05, K_W10, _W12, 

K_U02, K_U10, K_K07 

H2A_W03, H2A_W04, 

H2A_W06, H2A_U01 

H2A_K02 

S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_U04,  S2A_W07 

S2A_U02, S2A_K02 

 

Kolokwium, zadanie 

domowe 

P 4 Obligatoryjny K_W01, K_W15 

K_U09, K_U11 

K_K01, K_K02, K_K03 

H2A_W02, H2A_K01 

 

S2A_W04 

S2A_U07 

S2A_K06 

 

Egzamin pisemny, 

kolokwium, referat 

PP 2 Obligatoryjny K_W03, K_W14, 

K_U02, K_U08 

H2A_W06, H2A_U01 

H2A_U02, H2A_K01 

S2A_W09 

S2A_U02, S2A_U06 
Kolokwium 
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K_K03  

Filozoficzno –
psychologiczno 
- socjologiczny  

FPS 
 

ECTS - 18 

WKFiE 

 
3 Obligatoryjny K_W01, K_W02, 

K_W16, K_U05, K_U07 

K_K05, K_K07 

H2A_W02, H2A_W03 

H2A_W05, H2A_U06 

H2A_K04 

S2A_W07, S2A_U01, 

S2A_U02, S2A_U03, 

S2A_U05,  

S2A_K04 

 

 

Kolokwium, sprawozdanie, 

dyskusja 

AK 2 Obligatoryjny K_W07, K_W09 

K_U02, K_U07, K_K08 

H2A_U01, H2A_K05 S2A_W03, S2A_W04, 

S2A_W05, S2A_W08, 

S2A_W09, S2A_U01, 

S2A_U02, S2A_U03,  

S2A_K04 

 

Kolokwium 

    KJ 

 
3 Obligatoryjny K_W01, K_W03 

K_U03, K_U04 

K_K07 

 

H2A_W02, H2A_W06 

H2A_U06, H2A_U08, , 

H2A_U11, H2A_U12, 

H2A_K02 

 

S2A_U09, S2A_U10 

S2A_K02 

 

 

Kolokwium 

  WPS 

 
3 Obligatoryjny K_W07, K_W08, 

K_W09, K_W13 

K_U01, K_U07, K_K08 

H2A_U01, H2A_K05 S2A_W01, S2A_W02, 

S2A_W03, S2A_W04, 

S2A_W05, S2A_W07, 

S2A_W08, S2A_W09 

S2A_U01, S2A_U03 

S2A_K04 

 

Kolokwium 

WPP 3 Obligatoryjny K_W01, K_W06, 

K_W11, K_U01, 

K_U03, K_U07,  

K_K01 

H2A_W02 , H2A_W04,  

H2A_W05, H2A_U01 

S2A_W05, S2A_U01 

 
Egzamin pisemny, 

kolokwium, praca kontrolna 

PPP 4 Obligatoryjny K_W01, K_W06, 

K_W11, K_U01, 

K_U02, K_U07,  

K_K07 

 

 

 

H2A_W02,  H2A_W04, 

H2A_W05, H2A_U01 

H2A_K02 

 

S2A_W05, S2A_U01, 

S2A_U02, S2A_U03 

S2A_K02 

 

  

Egzamin ustny 
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Przedmioty 
specjalnościowe  

PS 
 

ECTS - 41 

PedP 

 
7 Obligatoryjny K_W05, K_W12, 

K_W13 

K_U09, K_U10 

K_K01, K_K02 

H2A_W04, H2A_W03, 

H2A_W06 

H2A_K01, H2A_K02 

 

 

S2A_W01, S2A_U04, 

S2A_U07S2A_W08 

S2A_K01 

S2A_K04, S2A_K06 

Egzamin pisemny, projekt 

TPKZ 

 
4 Obligatoryjny K_W05, K_W12, 

K_W13, K_U09, K_U10 

K_K01, K_K02 

H2A_W04, H2A_W03, 

H2A_W06, H2A_K01, 

H2A_K02 

 

 

S2A_W01, S2A_U04, 

S2A_U07S2A_W08 

S2A_K01, S2A_K04, 

S2A_K06 

Egzamin pisemny, kolokwium, 
referat 

EP 3 Obligatoryjny K_W09, K_W15 

K_U03, K_U04, K_U05,  

K_K01, K_K04 

H2A_U06, H2A_U08, 

H2A_U11, H2A_U06, 

H2A_U12, H2A_K01 

 

S2A_W03, S2A_W04, 

S2A_W05, S2A_U02, 

S2A_U03, S2A_U05,  

S2A_U09, S2A_U10,  

S2A_K06, S2A_K04 

S2A_K05 

Projekt  

   KE 

 
4 Obligatoryjny K_W05, K_W06 

K_U08, K_U10, K_K04 

H2A_W04, H2A_U02 

 

 

S2A_W05,S2A_U04, 

S2A_U06, S2A_U07 
Kolokwium, referat 

EM 4 Obligatoryjny K_W01, K_W05 

K_U08, K_U10 

K_K04 

H2A_W02, H2A_W04 

H2A_U02 

 

S2A_U04, S2A_U06, 

S2A_U07, S2A_K04 

S2A_K05 

kolokwium 

PZ 3 Obligatoryjny K_W05, K_W12 

 K_U10, K_U12 

K_K04 

H2A_W04, H2A_W03, 

H2A_U05, H2A_W06,  

S2A_U04, S2A_U07, 

 S2A_K04, S2A_K05 
Egzamin pisemny, kolokwium, 

referat 

 ETzED 

 
2 Obligatoryjny K_W09, K_W10, 

K_W15, K_U02, 

K_U03, K_U09, K_U11, 

K_U12, K_K07 

H2A_U08,  H2A_U05, 

H2A_K02 

 

S2A_W03, S2A_W05 

S2A_W02, S2A_W07 

S2A_W04, S2A_U02 

H2A_U01, S2A_U04 

S2A_U07, S2A_K02 

projekt 

MwE 3 Obligatoryjny K_W05, K_W10, 

K_U05, K_U10, K_U12 

K_K07 

H2A_W04, H2A_U05, 

H2A_U06, H2A_K02 

S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_W07, S2A_U02, 

S2A_U03, S2A_U04, 

S2A_U05,  

S2A_U07, S2A_K02 

 

Kolokwium, zadanie domowe, 

Działanie praktyczne na 

zajęciach 



 

 

 

 

18 

 

WpSzP 

 
3 Obligatoryjny K_W05, K_W10,  

K_U05, K_U10, K_U12 

K_K07 

H2A_W04, H2A_U05, 

H2A_U06, H2A_K02 

S2A_W02, S2A_W03 

S2A_W07, S2A_U02, 

S2A_U03, S2A_U04, 

S2A_U05, S2A_U07,  

S2A_K02 

 

Kolokwium, zadanie 

domowe, działanie 

praktyczne na zajęciach 

MPwKI 4 Obligatoryjny K_W05, K_W11, 

K_W15, K_U02, 

K_U10, K_U11 

K_K02, K_K04, K_K06 

H2A_W04, H2A_W05 

H2A_U01 

H2A_K02 

 

S2A_W04, S2A_U02 , 

S2A_U04, S2A_U07 

S2A_K01, S2A_K04 

S2A_K05, S2A_K07 

Kolokwium, referat, praca 
indywidualna 

MWAiKD 4 Obligatoryjny K_W05, K_W12 

K_U09, K_U11 

K_K02 

H2A_W04, H2A_W03 

H2A_W06, H2A_K02 

 

S2A_U04, S2A_U07 

S2A_K01, S2A_K04 
Kolokwium, referat 

EPiTL 3 Obligatoryjny K_W08, K_W10 

K_U02, K_U09 

K_K05,  K_K07 

H2A_U01,H2A_K04 S2A_W02, S2A_W03 

S2A_W07, S2A_U02,  

S2A_U04, S2A_U07 

S2A_K04 

 

Kolokwium, projekt 

Kurs 
instytutowy - KI 

 
ECTS - 20 

SM 20 Obligatoryjny/ 

student ma 

możliwość 

wyboru  

K_W16, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03,  

H2A_U02, H2A_U03, 

H2A_U06, H2A_U11, 

H2A_U12, H2A_K01  

 

S2A_W07, S2A_U02 

S2A_U03, S2A_U08,  

S2A_U09, S2A_U10,  

S2A_K06 

Kolokwium, projekt, 

sprawozdanie 

Kurs 

ogólnouczelnian

y 

KO 

ECTS - 20 

 

Przedmioty do 

wyboru 

15 Obligatoryjny/ 

student ma 

możliwość 

wyboru  

K_W05, K_W11, 

K_W15 

K_U02, K_U10, K_U11 

K_K02, K_K04, K_K06 

H2A_W04, H2A_W05 

H2A_U01 

H2A_K02 

 

S2A_W04, S2A_U02 , 

S2A_U04, S2A_U07 

S2A_K01, S2A_K04 

S2A_K05, S2A_K07 

Kolokwium, projekt, 

sprawozdanie 

JO 5 Obligatoryjny/ 

student ma 

możliwość 

wyboru  

K_W09, K_W15 

K_U03, K_U04, K_U05 

 

K_K01, K_K04 

H2A_U08, H2A_U11, 

H2A_U12, H2A_K01 

 

S2A_W03, S2A_W04 

S2A_W05, S2A_U09 

S2A_U10, S2A_U02, 

S2A_U03, S2A_U05, 

H2A_U06, S2A_K04, 

S2A_K05, S2A_K06 

 

Kolokwium, projekt, referat 
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Odniesienie do efektów kształcenia w modułach i realizowanych przedmiotach dla specjalności: 

 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

pedagogika. 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 

kierunku studiów 
pedagogika absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

w obszarach 
kształcenia 

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

Symbol  modułu i przedmiotu, w ramach którego są 

realizowane efekty kształcenia 

 

 

 

WIEDZA 
 

M P FPS PS KI KO 

K_W01 zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej 

zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na 

poziomie rozszerzonym 

H2A_W02 L PO 

P 

WKFiE 

KJ 

WPP 

EM   

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i 

miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej 

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z 

innymi dyscyplinami nauk 

H2A_W03 
H2A_W05 

 PO WKFiE 

 

   

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o 

współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej 

nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich 

historyczne i kulturowe uwarunkowania 

H2A_W06  PO 

PP 

KJ    

K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat 

specyfiki przedmiotowej i metodologicznej 

pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje 

badawcze, strategie i metody badań stosowanych w 

naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę 

stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 

postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia 

H2A_W03 
S2A_W06 

MBS    SM  
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badań w pedagogice). 
 

 
K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą 

terminologię, teorię i metodykę 

H2A_W04  WtwKiW  PedP 

TPKZ 

KE 

EM 

MwE 

WpSzP 

PZ 

MPwKI 

MWAiKD 

  

K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka 

w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, 

jak i psychologicznym oraz społecznym 

H2A_W04 
S2A_W05 

  WPP 

PPP 

KE   

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi 

społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach 

istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych  

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

  AK 

WPS 

   

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

zachodzących między nimi relacjach istotnych z 

punktu widzenia procesów edukacyjnych 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

MBS A WPS EPiPL   

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych 

uwarunkowaniach procesów edukacyjnych 
S2A_W03 
S2A_W05 

  AK 

WPS 

EP 

ETzED 

 JO 

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w 

wybranych zakresach 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

 WtwKiW  ETzED 

MwE 

WpSzP 

EPiTL 
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K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat 

biologicznych, psychologicznych, społecznych, 

filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; 

rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, 

harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

H2A_W05   WPP 

PPP 

MPwKI 

 

 

 

 

 

 

 

  

K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii 

wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych 

procesów edukacyjnych 

H2A_W03 
H2A_W06 

 WtwKiW  PedP 

TPKZ 

PZ 

MWAiKD 

  

K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych 

środowiskach wychowawczych, ich specyfice i 

procesach w nich zachodzących 

S2A_W01 
S2A_W08 

  WPS PedP 

TPKZ 

 

  

K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach 

systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne 

innych krajów 

S2A_W09  PP     

K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach 

działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i 

terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach 

S2A_W04  A 

P 

 EP 

ETzED 

MPwKI 

 JO 

K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych oraz etyki zawodowej 
S2A_W07   WKFiE  SM  

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

 

M 

 

P 

 

FPS 

 

PS 

 

KI 

 

KO 
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K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat 

zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu 

rożnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu 

widzenia problemów edukacyjnych 

S2A_U01 
H2A_U01 

MBS PO WPS 

WPP 

PPP 

   

K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z 

nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych, pomocowych 
i terapeutycznych, a także diagnozowania i 

projektowania działań praktycznych  

S2A_U02 
H2A_U01 

 PO 

A 

WtwKiW 

PP 

AK 

PPP 

ETzED 

MPwKI 

EPiTL 

  

K_U03 
 

 

 

 

 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu 

rożnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 

specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

H2A_U08 

 

 

 

 

  KJ 

WPP 

EP 

ETzED 

 JO 

K_U04 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny 

wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada 

umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i 

pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące rożnych 

zagadnień 
pedagogicznych z wykorzystaniem rożnych ujęć 

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 

pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych 

S2A_U09 
S2A_U10 
H2A_U06 
H2A_U11 

H2A_U12 

 PO 

A 

KJ EP SM JO 
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K_U05 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, 

popierania ich rozbudowaną argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 

poglądów rożnych autorów, kierując się przy tym 

zasadami etycznymi 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U05 

H2A_U06 

L  WKFiE EP 

MwE 

WpSzP 

SM JO 

K_U06 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 

orientacje w metodologii badań pedagogicznych, 

formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne 

metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; 

opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, 

wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, 

w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U08 
H2A_U02 

H2A_U03 

MBS    SM  

K_U07 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, 

diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych 

sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i 

wzorów ludzkich zachowań 

S2A_U01 

S2A_U03 

MBS  WKFiE 

AK 

WPS 

WPP 

PPP 

   

K_U08 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych 

działań praktycznych 

H2A_U02 

S2A_U06 

 PO 

PP 

 KE 

EM 

  

K_U09 

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych 

problemów pedagogicznych i prognozować przebieg 

ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki 

planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych 

S2A_U04 

S2A_U07 

L P  PedP 

TPKZ 

ETzED 

MWAiKD 

EPiTL 

  

K_U10 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej 

działalności pedagogicznej sposób postępowania, 

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu 

efektywnego wykonania pojawiających się zadań 

zawodowych 

S2A_U04 

S2A_U07 

 WtwKiW  PedP 

TPKZ 

EM 

PZ 

KE 

MwE 

WpSzP 

MPwKI 
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K_U11 

potrafi twórczo animować prace nad własnym 

rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów 

edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich 

samodzielność  w zdobywaniu wiedzy, a także 

inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe 

życie 

 

 P  ETzED 

MPwKI 

MWAiKD 

 

  

K_U12 

 

 

potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz 

przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć 

rolę lidera w zespole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2A_U05 

 

 

 

 

 

   ETzED 

WpSzP 

PZ 

MwE 

  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

 

M 

 

P 

 

FPS 

 

PS 

 

KI 

 

KO 

K_K01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego 

H2A_K01 

S2A_K06 

 A 

P 

PO 

WPP PedP 

TPKZ 

EP 

SM JO 

K_K02 

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych 

i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się 

we współpracę 

H2A_K02 
S2A_K01 

S2A_K04 

MBS P  PedP 

TPKZ 

MPwKI 

MWAiKD 
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K_K03 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju 

jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach 

społecznych, ma pozytywne nastawienie do 

nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny 

naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga 

H2A_K01 

 PO 

PP 

P 

  SM  

K_K04 

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami 

realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza 

się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 

pedagogicznych 

S2A_K04 

S2A_K05 

   KE 

EP 

PZ 

EM 

MPwKI 

 JO 

K_K05 

jest przekonany o konieczności i doniosłości 

zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i 

formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą; poszukuje 

optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 

nieprawidłowych działań pedagogicznych 

S2A_K04 

H2A_K04 

  WKFiE EPiTL   

K_K06 

odznacza się odpowiedzialnością za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara 

się działać, wyraża taką postawę w środowisku 

specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród 

innych 

S2A_K05 

S2A_K07 

L   MPwKI   

K_K07 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do 

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w 

tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej 

dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w 

grupach i organizacjach realizujących działania 

pedagogiczne 

S2A_K02 

H2A_K02 

 WtwKiW WKFiE 

KJ 

PPP 

ETzED 

MwE 

WpSzP 

EPiTL 

  

K_K08 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i 

świata 

S2A_K04 

H2A_K05 

  AK 

WPS 
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Częstość  powtarzalności  efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika  

 specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

studiów 
pedagogika absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

w obszarach 
kształcenia 

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

Krotność powtarzalności 

efektów kształcenia  

 

WIEDZA 
K_W01 zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie 

w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
H2A_W02  

+++++++ 

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu 

pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych 

i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk 

H2A_W03 
H2A_W05 

 

 

++ 

 

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych 

kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach 

pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania 

H2A_W06  

 

+++ 

K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 

stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat 

wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) 

 

H2A_W03 
S2A_W06 

 

 

 

++ 

K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i 

specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i 

metodykę 

H2A_W04  

++++++++++ 
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K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu 

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym 

oraz społecznym 

H2A_W04 
S2A_W05 

 

+++ 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 

rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia 

procesów edukacyjnych  

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

 

++ 

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących 

między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów 

edukacyjnych 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

 

 

++++ 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach 

procesów edukacyjnych 
S2A_W03 
S2A_W05 

 

+++++ 

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną w wybranych zakresach 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

 

+++++ 
 

K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw 

kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

H2A_W05  

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia 

się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych 
H2A_W03 
H2A_W06 

 

+++++ 

K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych 

środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w 

nich zachodzących 

S2A_W01 
S2A_W08 

 

+++ 

 

K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 

edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów 
S2A_W09  

+ 

K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności 

edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, 

pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych 

S2A_W04  

++++++ 
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zakresach 
K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej 
S2A_W07  

++ 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i 

przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych 

rozmaitej natury, przy użyciu rożnych źródeł oraz 

interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych 

S2A_U01 
H2A_U01 

 

 

+++++ 

K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych 
i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych  

S2A_U02 
H2A_U01 

 

 

+++++++++ 

K_U03 
 

 

 

 

 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu rożnych kanałów 

i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 

pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, 

korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
 

 

H2A_U08 

 

 

 

 

 

 

+++++ 

K_U04 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się 

w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania 

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 

dotyczące rożnych zagadnień 

S2A_U09 
S2A_U10 
H2A_U06 
H2A_U11 

 

 

++++++ 
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pedagogicznych z wykorzystaniem rożnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych 

dyscyplin naukowych 
H2A_U12 

K_U05 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych 

pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną 

argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 

teoretycznych, poglądów rożnych autorów, kierując się przy tym 

zasadami etycznymi 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U05 

H2A_U06 

 

 

++++++ 

K_U06 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje 

w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy 

badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje 

narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje 

wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych 

badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U08 
H2A_U02 

H2A_U03 

 

 

++ 

K_U07 
ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

S2A_U01 

S2A_U03 

 

 

++++++ 

K_U08 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych 

H2A_U02 

S2A_U06 

 

 

++++ 

K_U09 

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w określonych 

obszarach praktycznych 
 

 

S2A_U04 

S2A_U07 

 

 

+++++++ 

K_U10 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się 

zadań zawodowych 

S2A_U04 

S2A_U07 

 

 

+++++++++ 

K_U11 

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz 

rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych 

oraz wspierać ich samodzielność  w zdobywaniu wiedzy, a także 

inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

 

 

 

++++ 
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K_U12 

potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować 

wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 
 

 

 

 

 

H2A_U05 

 

 

++++ 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego 

H2A_K01 

S2A_K06 

 

+++++++++ 

K_K02 

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i 

osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 

zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę 

H2A_K02 
S2A_K01 

S2A_K04 

 

 

++++++ 

K_K03 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma 

pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy 

pedagoga 

H2A_K01 

 

 

++++ 

K_K04 

utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi 

w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu 

działań pedagogicznych 

S2A_K04 

S2A_K05 

 

 

++++++ 

K_K05 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych 

rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych 

S2A_K04 

H2A_K04 

 

 

++ 
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K_K06 

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 

pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich 

skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra 

stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów 

i pośrednio modeluje to podejście wśród innych 

S2A_K05 

S2A_K07 

 

 

++ 

K_K07 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do 

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami 

niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do 

aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących 

działania pedagogiczne 

S2A_K02 

H2A_K02 

 

 

++++++++ 

K_K08 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 

S2A_K04 

H2A_K05 

 

++ 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS 

dla kierunku Pedagogika – specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia stacjonarne i 

niestacjonarne) 
 

Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS, którą student 

uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich 

Liczba punktów ECTS, którą 

student  musi uzyskać w ramach 

zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których 

odnoszą się efekty kształcenia dla 

kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia 

Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 

Metodologiczny 
  M 

 

Metodologia badań społecznych  

MBS 

1 1 4 4 

Logika - L 1 1 1 1 

Pedagogiczny – P 
ECTS – 16 

Pedagogika ogólna – PO 2 1 7 7 

Andragogika – A 1 1 1 1 

Współczesne tendencje w kształceniu i 
wychowaniu – WtwKiW 

1 1 2 2 

Pedeutologia - P 1 1 4 4 

Pedagogika porównawcza -  PP 1 1 2 2 

Filozoficzno –psychologiczno - 
socjologiczny  - FPS 
ECTS – 18 

Współczesne koncepcje filozofii i etyki 
– WKFiE 

1 1 3 3 

Antropologia kulturowa –AK 1 1 2 2 
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Kultura języka –KJ 1 1 3 3 

Współczesne problemy socjologii – 
WPS 

1 1 3 3 

Współczesne problemy psychologii– 
WPP 

1 1 3 3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 

PPP 
1 1 4 4 

Przedmioty specjalnościowe – PS 
ECTS - 41 

Pedagogika przedszkolna Ped P 1 1 7 7 

Teoretyczne podstawy kształcenia 
zintegrowanego TPKZ 

1 1 4 4 

Edukacja polonistyczna EP 1 1 3 3 

Kształcenie ekologiczna KE 1 1 4 4 

Edukacja matematyczna EM 1 1 4 4 

Pedagogika zabawy PZ 1 1 3 3 

Edukacja teatralna z elementami 
dramy ETzED 
Muzyka w edukacji MwE 

1 1 2 2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne 
WpSzP 

1 1 3 3 

Metodyka pracy w klasach 
integracyjnych MPwKI 

1 1 3 3 

Metody wspierania aktywności i 
kreatywności dzieci MWAiKD 

1 1 4 4 

Elementy profilaktyki i terapii 

logopedycznej EPiTL 
1 1 4 4 

Kurs instytutowy - KI* 
ECTS - 20 

Seminarium magisterskie – SM 
 

3 3 20 20 

Kurs ogólnouczelniany - KO* 
ECTS - 20 

Przedmioty do wyboru** 
 

3 3 15 15 
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Język obcy - JO 2 2 5 5 

  33 32 120 120 

Wymiar % liczby punktów 

ECTS, którą student uzyskuje 

na skutek wyboru modułów 

kształcenia 

 

30% ECTS 

Wymiar % liczby punktów 

ECTS, dla każdego z obszarów 

(w przypadku 

przyporządkowania kierunku 

do więcej niż jednego obszaru 

kształcenia) 

 

50 % ECTS obszar nauk humanistycznych 

50% ECTS obszar nauk społecznych 

 

*Student ma możliwość wyboru przedmiotów w module 

** Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening kreatywności, Trening  doskonalenia umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, 

Współczesna kultura popularna, Brytyjskość na scenie i na ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia matematyki, Komputerowe 

wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje geometryczne, Systemy zarządzania siecią, Administracja platformami e-

learningowymi, Przetwarzanie obrazów, Publikowanie  w sieci, Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, Zarządzanie, Język obcy 

w medycynie (j. angielski, j. niemiecki). 

 

Program studiów obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2014/2015 

 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych w dniu 22.10.2013 
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Specyfikacja/matryca efektów kształcenia 

 

Efekty kształcenia dla programu kształcenia 

na kierunku pedagogika, specjalność 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

przedszkolne 

Moduły kształcenia 

Metodologiczny 
  M 

 

Pedagogiczny 
– P 
ECTS - 16 

Filozoficzno –
psychologiczno - 
socjologiczny  - 
FPS 
ECTS – 18 

Przedmioty 
specjalnościowe 
– PS 
ECTS - 41 

Kurs 
instytutowy - 
KI* 
ECTS - 20 

Kurs 
ogólnouczelniany 
- KO* 
ECTS - 20 

K_W01 zna terminologię używaną w 
pedagogice oraz jej 
zastosowanie w dyscyplinach 
pokrewnych na poziomie 
rozszerzonym 

+ ++ +++ +   

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną 
wiedzę o źródłach i miejscu 
pedagogiki w systemie nauk 
oraz o jej przedmiotowych 
i metodologicznych 
powiązaniach z innymi 
dyscyplinami nauk 

 + + 

 

   

K_W03 ma pogłębioną i 
uporządkowaną wiedzę o 
współczesnych kierunkach 
rozwoju pedagogiki, jej nurtach 
i systemach pedagogicznych, 
rozumie ich historyczne i 
kulturowe uwarunkowania 

 ++ +    

K_W04 ma pogłębioną i 
uporządkowaną wiedzę na 

+    +  
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temat specyfiki przedmiotowej i 
metodologicznej pedagogiki 
(zna główne szkoły, orientacje 
badawcze, strategie i metody 
badań stosowanych w naukach 
społecznych i humanistycznych; 
zna mapę stanowisk i podejść 
metodologicznych; rozumie 
postulat 
wieloparadygmatyczności 
prowadzenia badań w 
pedagogice) 
 

K_W05 ma uporządkowaną i 
pogłębioną wiedzę na temat 
subdyscyplin i specjalizacji 
pedagogiki, obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę 

 +  +++++++++   

K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat 
rozwoju człowieka w cyklu życia 
zarówno w aspekcie 
biologicznym, jak i 
psychologicznym oraz 
społecznym 

  ++ +   

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o 
rodzajach więzi społecznych i o 
rządzących nimi 
prawidłowościach istotnych z 
punktu widzenia procesów 
edukacyjnych  

  ++    

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o + + + +   
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różnych rodzajach struktur 
społecznych i instytucjach życia 
społecznego oraz zachodzących 
między nimi relacjach istotnych 
z punktu widzenia procesów 
edukacyjnych 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o 
kulturowych uwarunkowaniach 
procesów edukacyjnych 

  ++ ++  + 

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o 
celach, organizacji i 
funkcjonowaniu instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, 
pomocowych i terapeutycznych, 
pogłębioną w wybranych 
zakresach 

 +  ++++ 

 

  

K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną 
wiedzę na temat biologicznych, 
psychologicznych, społecznych, 
filozoficznych podstaw 
kształcenia i wychowania; 
rozumie istotę funkcjonalności i 
dysfunkcjonalności, harmonii i 
dysharmonii, normy i patologii 

  ++ + 

 

 

 

 

 

 

  

K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na 
temat teorii wychowania, 
uczenia się i nauczania oraz 
innych procesów edukacyjnych 

 +  ++++   

K_W13 ma pogłębioną i 
uporządkowaną wiedzę o 
różnych środowiskach 

  + ++ 
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wychowawczych, ich specyfice i 
procesach w nich zachodzących 

K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o 
strukturze i funkcjach systemu 
edukacji, zna wybrane systemy 
edukacyjne innych krajów 

 +     

K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o 
uczestnikach działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej, kulturalnej, 
pomocowej i terapeutycznej, 
pogłębioną w wybranych 
zakresach 

 ++  +++  + 

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

  +  +  

K_U01 posiada pogłębione 
umiejętności obserwowania, 
wyszukiwania i przetwarzania 
informacji na temat zjawisk 
społecznych rozmaitej natury, 
przy użyciu rożnych źródeł oraz 
interpretowania ich z punktu 
widzenia problemów 
edukacyjnych 

+ + +++    

K_U02 potrafi wykorzystywać i 
integrować wiedzę teoretyczną 
z zakresu pedagogiki oraz 
powiązanych z nią dyscyplin w 
celu analizy złożonych 
problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, 

 ++++ ++ +++   
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kulturalnych, pomocowych 
i terapeutycznych, a także 
diagnozowania i projektowania 
działań praktycznych  

K_U03 
 
 
 
 
 

potrafi sprawnie porozumiewać 
się przy użyciu rożnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie 
pedagogiki, jak i z odbiorcami 
spoza grona specjalistów, 
korzystając z nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych 
 
 

  ++ ++  + 

K_U04 

potrafi w sposób klarowny, 
spójny i precyzyjny wypowiadać 
się w mowie i na piśmie, 
posiada umiejętność 
konstruowania rozbudowanych 
ustnych i pisemnych uzasadnień 
na tematy dotyczące rożnych 
zagadnień 
pedagogicznych z 
wykorzystaniem rożnych ujęć 
teoretycznych, korzystając 
zarówno z dorobku pedagogiki, 
jak i innych dyscyplin 
naukowych 

 ++ + + + + 

K_U05 
posiada pogłębione 
umiejętności prezentowania 
własnych pomysłów, 

+  + +++ + + 
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wątpliwości i sugestii, 
popierania ich rozbudowaną 
argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw 
teoretycznych, poglądów 
rożnych autorów, kierując się 
przy tym zasadami etycznymi 

K_U06 

posiada rozwinięte umiejętności 
badawcze: rozróżnia orientacje 
w metodologii badań 
pedagogicznych, formułuje 
problemy badawcze, dobiera 
adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; 
opracowuje, prezentuje i 
interpretuje wyniki badań, 
wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w 
obrębie wybranej subdyscypliny 
pedagogiki 

+    +  

K_U07 

ma pogłębione umiejętności 
obserwowania, diagnozowania, 
racjonalnego oceniania 
złożonych sytuacji edukacyjnych 
oraz analizowania motywów i 
wzorów ludzkich zachowań 

+  +++++    

K_U08 

potrafi sprawnie posługiwać się 
wybranymi ujęciami 
teoretycznymi w celu 
analizowania podejmowanych 
działań praktycznych 

 ++  ++   
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K_U09 

potrafi generować oryginalne 
rozwiązania złożonych 
problemów pedagogicznych i 
prognozować przebieg ich 
rozwiązywania oraz 
przewidywać skutki 
planowanych działań w 
określonych obszarach 
praktycznych 
 
 

+ +  +++++   

K_U10 

potrafi wybrać i zastosować 
właściwy dla danej działalności 
pedagogicznej sposób 
postępowania, potrafi dobierać 
środki i metody pracy w celu 
efektywnego wykonania 
pojawiających się zadań 
zawodowych 

 +  ++++++++   

K_U11 

potrafi twórczo animować prace 
nad własnym rozwojem oraz 
rozwojem uczestników 
procesów edukacyjno-
wychowawczych oraz wspierać 
ich samodzielność  w 
zdobywaniu wiedzy, a także 
inspirować do działań na rzecz 
uczenia się przez całe życie 

 +  +++ 

 

  

K_U12 
potrafi pracować w zespole; 
umie wyznaczać oraz 
przyjmować wspólne cele 

   ++++   
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działania; potrafi przyjąć rolę 
lidera w zespole 
 
 
 
 
 

K_K01 

ma pogłębioną świadomość 
poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę 
ciągłego rozwoju osobistego i 
zawodowego 

 +++ + +++ + + 

K_K02 

jest gotowy do podejmowania 
wyzwań zawodowych i 
osobistych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i 
odznacza się wytrwałością w 
podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w 
zakresie pedagogiki; angażuje 
się we współpracę 

+ +  ++++   

K_K03 

docenia znaczenie nauk 
pedagogicznych dla rozwoju 
jednostki i prawidłowych więzi 
w środowiskach społecznych, 
ma pozytywne nastawienie do 
nabywania wiedzy z zakresu 
studiowanej dyscypliny 
naukowej i budowania 
warsztatu pracy pedagoga 

 +++   +  
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K_K04 

utożsamia się z wartościami, 
celami i zadaniami 
realizowanymi w praktyce 
pedagogicznej, odznacza się 
rozwagą, dojrzałością i 
zaangażowaniem w 
projektowaniu, planowaniu i 
realizowaniu działań 
pedagogicznych 

   +++++  + 

K_K05 

jest przekonany o konieczności i 
doniosłości zachowania się w 
sposób profesjonalny i 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej; dostrzega i 
formułuje problemy moralne i 
dylematy etyczne związane z 
własną i cudzą pracą; poszukuje 
optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania 
nieprawidłowych działań 
pedagogicznych 

  + +   

K_K06 

odznacza się 
odpowiedzialnością za własne 
przygotowanie do pracy, 
podejmowane decyzje i 
prowadzone działania oraz ich 
skutki, czuje się odpowiedzialny 
wobec ludzi, dla których dobra 
stara się działać, wyraża taką 
postawę w środowisku 
specjalistów i pośrednio 
modeluje to podejście wśród 

+   +   
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innych 

K_K07 

jest wrażliwy na problemy 
edukacyjne, gotowy do 
komunikowania się i współpracy 
z otoczeniem, w tym z osobami 
niebędącymi specjalistami w 
danej dziedzinie, oraz do 
aktywnego uczestnictwa w 
grupach i organizacjach 
realizujących działania 
pedagogiczne 

 + +++ ++++   

K_K08 

ma świadomość 
odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, 
Europy i świata 

  ++    
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Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami  

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 

 

Legenda: Symbole modułów i przedmiotów 

 
Moduły/Liczba ECTS Przedmioty 

 

Metodologiczny – M 

ECTS - 5 
 Metodologia badań społecznych - MBS 

 Logika – L 

Pedagogiczny – P 

ECTS - 16 
 Pedagogika ogólna – PO 

 Andragogika – A 

 Współczesne tendencje w kształceniu i wychowaniu – WtwKiW 

 Pedeutologia - P 

 Pedagogika porównawcza -  PP 

Filozoficzno –

psychologiczno - 

socjologiczny  - FPS 

ECTS - 18 

 Współczesne koncepcje filozofii i etyki – WKFiE 

 Antropologia kulturowa –AK 

 Kultura języka –KJ 

 Współczesne problemy socjologii – WPS 

 Współczesne problemy psychologii – WPP 

 Trening interpersonalny i mediacja - TIiM 

Przedmioty specjalnościowe 

– PS 

ECTS - 41 

 Współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej – WTwPR  

 Tendencje w socjoterapii - TwS  

 Współczesne tendencje w metodyce wychowania resocjalizacyjnego 

i profilaktyki społecznej –WTwMWRiPS  

 Diagnoza i programowanie posdiagnostyczne w resocjalizacji – 

DiPPwR  

 Historia resocjalizacji - HR 

 Praca terapeutyczna z uzależnionymi - PTzU  

 Profilaktyka niedostosowania społecznego - PNS 

 Systemy i instytucje wsparcia społecznego - SiIWS 

 Readaptacja społeczna i rehabilitacja - RSiR  

 Praca wychowawcza i socjoterapeutyczna z rodziną - PWiSzR 

 Podstawy prawne resocjalizacji nieletnich - PPRN 

 Arteterapią w oddziaływaniach resocjalizacyjnych i  

socjoterapeutycznych - AwORiS 

 Interwencja kryzysowa - IK 

 Warsztaty terapeutyczne i socjoterapeutyczne - WTiS 

Kurs instytutowy - KI* 

ECTS - 20 
 Seminarium magisterskie – SM 

 

 

40 ECTS (30%) 

Kurs ogólnouczelniany - 

KO* 

ECTS - 20 

 Przedmioty do wyboru** 

 Język obcy - JO 

 

*Student ma możliwość wyboru przedmiotów w module 

** Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening kreatywności, Trening  doskonalenia 

umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, Współczesna kultura popularna, Brytyjskość na scenie i na 

ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia matematyki, Komputerowe 

wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje geometryczne, Systemy 
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zarządzania siecią, Administracja platformami e-learningowymi, Przetwarzanie obrazów, Publikowanie  w sieci, 

Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, Zarządzanie, Język obcy w medycynie 

(j. angielski, j. niemiecki). 
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Moduły 

kształcenia 

Przedmioty Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter zajęć  

Zakładane efekty 

Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez 

studentów 

Efekty kierunkowe Przynależność efektów do obszaru kształcenia 

Humanistyczny, Społeczny 

Metodologicz
ny  M 

 

ECTS - 5 

MBS 4 Obligatoryjny K_W04, K_W08, 

K_U01, K_U06, K_U07 

K_K02 

H2A_W03, H2A_U01, 

H2A_U02, H2A_U03, 

H2A_K02 

 

S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_W06, S2A_W07,  

S2A_U01, S2A_U02, 

S2A_U03, S2A_U08,  

S2A_K01, S2A_K04 

 

Egzamin ustny, kolokwium 

L 1 Obligatoryjny K_W01, K_U05, K_U09 

K_K06 

H2A_W02, H2A_U02, 

H2A_U03, H2A_U06 

S2A_U02, S2A_U03, 

S2A_U04,  S2A_U05, 

S2A_U07, S2A_U08 

 

Kolokwium, sprawozdanie 

Pedagogiczny 
P 
 

ECTS - 16 

PO 

 
7 Obligatoryjny K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, 

K_U02, K_K01 

H2A_W02, H2A_W03, 

H2A_W05, H2A_W06 

H2A_U01 

S2A_U01, S2A_U02 

 

 

Egzamin pisemny, 
kolokwium, referat 

A 1 Obligatoryjny K_W08, K_W15 

K_U02, K_U04, K_K01 

H2A_U01, H2A_U06, 

H2A_U11, H2A_U12 

H2A_K01 

 

S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_W04, S2A_W07 

S2A_U02, S2A_U09, 

S2A_U10,  

S2A_K06 

Referat 

WtwKiW 

 
2 Obligatoryjny K_W05, K_W10, 

K_W12, K_U02, K_U10 

K_K07 

H2A_W03, H2A_W04, 

H2A_W06, H2A_U01 

H2A_K02 

S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_U04,  S2A_W07 

S2A_U02, S2A_K02 

 

Kolokwium, zadanie 

domowe 

P 4 Obligatoryjny K_W01, K_W15 

K_U09, K_U11 

K_K01, K_K02, K_K03 

H2A_W02, H2A_K01 

 

S2A_W04 

S2A_U07 

S2A_K06 

 

Egzamin pisemny, 

kolokwium, referat 

PP 2 Obligatoryjny K_W03, K_W14, 

K_U02, K_U08 

H2A_W06, H2A_U01 

H2A_U02, H2A_K01 

S2A_W09 

S2A_U02, , S2A_U06 
Kolokwium 
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K_K03  

Filozoficzno –
psychologiczn

o - 
socjologiczny  

FPS 
 

ECTS - 18 

WKFiE 

 
3 Obligatoryjny K_W01, K_W02, 

K_W16, K_U05, K_U07 

K_K05, K_K07 

H2A_W02, H2A_W03 

H2A_W05, H2A_U06 

H2A_K04 

S2A_W07, S2A_U01, 

S2A_U02, S2A_U03, 

S2A_U05,  

S2A_K04 

 

 

Kolokwium, sprawozdanie, 

dyskusja 

AK 2 Obligatoryjny K_W07, K_W09 

K_U02, K_U07, K_K08 

H2A_U01, H2A_K05 S2A_W03, S2A_W04, 

S2A_W05, S2A_W08, 

S2A_W09, S2A_U01, 

S2A_U02, S2A_U03,  

S2A_K04 

 

Kolokwium 

    KJ 

 
3 Obligatoryjny K_W01, K_W03 

K_U03, K_U04 

K_K07 

 

H2A_W02, H2A_W06 

H2A_U06, H2A_U08, , 

H2A_U11, H2A_U12, 

H2A_K02 

 

S2A_U09, S2A_U10 

S2A_K02 

 

 

Kolokwium 

  WPS 

 
3 Obligatoryjny K_W07, K_W08, 

K_W09, K_W13 

K_U01, K_U07, K_K08 

H2A_U01, H2A_K05 S2A_W01, S2A_W02, 

S2A_W03, S2A_W04, 

S2A_W05, S2A_W07, 

S2A_W08, S2A_W09 

S2A_U01, S2A_U03 

S2A_K04 

 

Kolokwium 

WPP 3 Obligatoryjny K_W01, K_W06, 

K_W11, K_U01, 

K_U03, K_U07,  

K_K01 

H2A_W02 , H2A_W04,  

H2A_W05, H2A_U01 

S2A_W05, S2A_U01 

 
Egzamin pisemny, 

kolokwium, praca kontrolna 

TIiM 4 Obligatoryjny K_W07, K_W12 

K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02 

H2A_W03, H2A_W06, 

H2A_U08 

H2A_K01, H2A_K02 

 

S2A_W03, S2A_W04 

S2A_W08, S2A_W09 ,  

S2A_U02, S2A _U03 

S2A_U05 

 S2A_K01, S2A_K04, 

S2A_K06 

 

 

  

Kolokwium  
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Przedmioty 
specjalnościo

we  PS 
 

ECTS - 41 

       

WTwPR 

 
4 Obligatoryjny K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U02, K_U08 
K_K06, K_K07 

H2A_W02, H2A_W03 
H2A_W05, H2A_W06 
H2A_U01, H2A_U02  
H2A_K02 

S2A_U02 , S2A_U06 
S2A_K02 S2A_K05 

S2A_K07 
 

Egzamin pisemny, kolokwium, 
referat 

TwS 

 
4 Obligatoryjny K_W07, K_W08, 

K_W13, K_U02, K_U10 
K_K01, K_K06 
 

H2A_U01, H2A_K01  S2A_W01, S2A_W02, 

S2A_W03, S2A_W04 
S2A_W07, S2A_W08 
S2A_W09, S2A_U02, 

S2A_U04, S2A_K05 

S2A_K06, S2A_K07 

Egzamin pisemny, prezentacja 

WTwMWRiPS 3 Obligatoryjny K_W05, K_W10, 
K_W15, K_U09, K_U10 
K_K04, K_K06 

H2A_W04 S2A_W02, S2A_W03,  

S2A_W04, S2A_W07 
S2A_U07, S2A_K04 

S2A_K05 
 

Kolokwium, referat 

DiPPwR 

 
4 Obligatoryjny K_W04, K_W06, 

K_W11 
K_U01, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03 

H2A_W03, H2A_W04, 

H2A_W05 
H2A_U01, H2A_U02 

H2A_U03, H2A_K01 

S2A_W06,  

S2A_W05, S2A_U01 
S2A_U02 S2A_U03 

S2A_U08, S2A_U01 

S2A_U03, S2A_K06 

Egzamin ustny, kolokwium, 

referat 

HR 2 Obligatoryjny K_W05, K_W10 
K_U01, K_K03 

H2A_W04 
H2A_U01, H2A_U08 

S2A_W02, S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_U01  

Kolokwium  

PTzU 2 Obligatoryjny K_W06, K_W10, 
K_W11 
K_U03, K_U10 
K_K07 

H2A_W04, H2A_W05 
H2A_U08 
H2A_K02 

S2A_W02, S2A_W03 
S2A_W05, S2A_W07 
S2A_U04 S2A_U07 
S2A_K02 

Kolokwium, prezentacja  

PNS 3 Obligatoryjny K_W06, K_W10, 
K_W11 
K_U03, K_U10, 
K_K07 

H2A_W04, H2A_W05 
H2A_U08 
H2A_K02 

S2A_W05 
S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_U04 S2A_U07 

Egzamin ustny, kolokwium 
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 S2A_K02 

SiIWS 2 Obligatoryjny K_W08, K_W10, 
K_W14 
K_U07, K_U10 
K_K07 

H2A_K02 S2A_W02, S2A_W03 
S2A_W07, S2A_W09 
S2A_U01 S2A_U03 
S2A_U04 S2A_U07 
S2A_K02 

Projekt, kolokwium 

RSiR 3 Obligatoryjny K_W06, K_W07, 
K_W12, K_W13, 
K_W15 
K_U02, K_U07, K_U11 
K_K06, K_K07 

H2A_W04,  
H2A_W03, H2A_W06 
H2A_U01, H2A_K02 

S2A_W03, S2A_W04 
S2A_W05, S2A_W08 
S2A_W09 
S2A_W01,  S2A_U02 
S2A_U03,  
S2A_K05, S2A_K07 
S2A_W08 

Projekt  

PWiSzR 2 Obligatoryjny K_W07, K_W08, 
K_W12, K_W13, 
K_W15 
K_U02,  K_U07 
K_K03, K_K07  

H2A_W03, H2A_W06 
H2A_U01 
H2A_K02 

S2A_W01, S2A_W02,  
S2A_W03, S2A_W04, 

S2A_W07, S2A_W08 
S2A_W09 
S2A_U01 S2A_U02  
S2A_U03 
S2A_K04, S2A_K05 

projekt 

PPwRN 1 Obligatoryjny K_W06, K_W07 
K_U01, K_U05, K_U07 
K_K05 

H2A_W04 
H2A_U01, H2A_U06 
H2A_K04 

S2A_W03, S2A_W04 
S2A_W05, S2A_W08 
S2A_W09 
S2A_U01, S2A_U02 

S2A_U03, S2A_U05  
S2A_K04 

kolokwium 

 AwORiS 

 

5  K_W10, K_W15 
K_U09, K_U11, K_U12 
K_K04, K_K07 

H2A_U05, H2A_K02 S2A_W02, S2A_W03, 

S2A_W04, S2A_W07 
S2A_U04 S2A_U07 
S2A_K02, S2A_K04 

S2A_K05 
 

Zadanie domowe 
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 IK 
 

2  K_W07, K_W08, 
K_W10 
K_U03, K_U07, K_U10 
K_K02, K_K07 

H2A_U08 
H2A_K02, 
H2A_K02 
 

S2A_W03, S2A_W04 
S2A_W08, S2A_W09 
S2A_U01, S2A_U03 
S2A_U04 S2A_U07 
S2A_K01 S2A_K04 
S2A_K02  

Referat, prezentacja 

 WTiS 4  K_W05, K_W11, 
K_W13, K_W15 
K_U03, K_U10, K_U12 
K_K02, K_K05 

H2A_W04, H2A_W05, 
H2A_U05, H2A_U08 
H2A_K04 
H2A_K02  
 

S2A_W01, S2A_W04, 

S2A_W08 
S2A_U04 S2A_U07 
S2A_K01 S2A_K04 

Projekt  

        

Kurs 
instytutowy - 

KI 
 

ECTS - 20 

SM 20 Obligatoryjny/stu

dent ma 

możliwość 

wyboru  

K_W16, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03,  

H2A_U02, H2A_U03, 

H2A_U06, H2A_U11, 

H2A_U12, H2A_K01  

 

S2A_W07, S2A_U02 

S2A_U03, S2A_U08,  

S2A_U09, S2A_U10,  

S2A_K06 

Kolokwium, projekt, 

sprawozdanie 

Kurs 

ogólnouczelni

any 

KO 

ECTS - 20 

 

Przedmioty do 

wyboru 

15 Obligatoryjny/stu

dent ma 

możliwość 

wyboru  

K_W05, K_W11, 

K_W15 

K_U02, K_U10, K_U11 

K_K02, K_K04, K_K06 

H2A_W04, H2A_W05 

H2A_U01 

H2A_K02 

 

S2A_W04, S2A_U02 , 

S2A_U04, S2A_U07 

S2A_K01, S2A_K04 

S2A_K05, S2A_K07 

Kolokwium, projekt, 

sprawozdanie 

JO 5 Obligatoryjny/stu

dent ma 

możliwość 

wyboru  

K_W09, K_W15 

K_U03, K_U04, K_U05 

 

K_K01, K_K04 

H2A_U08, H2A_U11, 

H2A_U12, H2A_K01 

 

S2A_W03, S2A_W04 

S2A_W05, S2A_U09 

S2A_U10, S2A_U02, 

S2A_U03, S2A_U05, 

H2A_U06, S2A_K04, 

S2A_K05, S2A_K06 

 

Kolokwium, projekt, referat 
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Odniesienie do efektów kształcenia w modułach i realizowanych przedmiotach dla specjalności: 

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

 

 

ymbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

pedagogika. 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 

kierunku studiów 
pedagogika absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

w obszarach 
kształcenia 

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

Symbol  modułu i przedmiotu, w ramach którego są realizowane 

efekty kształcenia 

 

 

WIEDZA M P FPS PS KI KO 
K_W01 zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej 

zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na 

poziomie rozszerzonym 

H2A_W02 L PO 

P 

WKFiE 

KJ 

WPP 

WTwPR   

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i 

miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej 

przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk 

H2A_W03 
H2A_W05 

 PO WKFiE 

 

WTwPR   

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o 

współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, 

jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie 

ich historyczne i kulturowe uwarunkowania 

H2A_W06  PO 

PP 

KJ WTwPR   

K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na 

temat specyfiki przedmiotowej i 

metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, 

orientacje badawcze, strategie i metody badań 

stosowanych w naukach społecznych i 

humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść 

metodologicznych; rozumie postulat 

H2A_W03 
S2A_W06 

MBS   DiPPwR SM  
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wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w 

pedagogice) 
K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na 

temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, 

obejmującą terminologię, teorię i metodykę 

H2A_W04  WtwKiW  WTwMWRiPS 

HR 

WTiS 

  

K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju 

człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

H2A_W04 
S2A_W05 

  WPP 

 

DiPPwR 

PTzU 

PNS 

RSiR 

PPRN 

  

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi 

społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia 

procesów edukacyjnych  

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

  AK 

WPS 

TIiM 

TwS 

RSiR 

PPRN 

PWiSzR 

IK 

  

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach 

struktur społecznych i instytucjach życia 

społecznego oraz zachodzących między nimi 

relacjach istotnych z punktu widzenia procesów 

edukacyjnych 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

MBS A WPS TwS 

SiIWS 

PWiSzR 

IK 

 

  

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych 

uwarunkowaniach procesów edukacyjnych 
S2A_W03 
S2A_W05 

 

  AK 

WPS 

  JO 

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 

i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w 

wybranych zakresach 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

 WtwKiW  WTwMWRiPS 

HR 

PTzU 

IK 

PNS 

SiIWS 

AwORiS 
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K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat 

biologicznych, psychologicznych, społecznych, 

filozoficznych podstaw kształcenia i 

wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, 

normy i patologii 

H2A_W05   WPP 

 

DiPPwR 

HR 

PTzU 

PNS 

WTiS 

  

K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii 

wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych 

procesów edukacyjnych 

H2A_W03 
H2A_W06 

 WtwKiW TIiM RSiR 

PWiSzR 

  

K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o 

różnych środowiskach wychowawczych, ich 

specyfice i procesach w nich zachodzących 

S2A_W01 
S2A_W08 

  WPS TwS 

RSiR 

PWiSzR 

WTiS 

  

K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i 

funkcjach systemu edukacji, zna wybrane 

systemy edukacyjne innych krajów 

S2A_W09  PP  SiIWS   

K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach 

działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i 

terapeutycznej, pogłębioną w wybranych 

zakresach 

S2A_W04  A 

P 

 WTwMWRiPS 

RSiR 

PWiSzR 

PPRN 

WTiS 

AwORiS 

 JO 

K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i 

norm etycznych oraz etyki zawodowej 
S2A_W07   WKFiE  SM  

UMIEJĘTNOŚCI M P FPS PS KI KO 
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji na 

temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, 

przy użyciu rożnych źródeł oraz interpretowania 

ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych 

S2A_U01 
H2A_U01 

MBS  WPS 

WPP 

 

DiPPwR 

HR 

RSiR 

PPRN 
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K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy 

złożonych problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych 
i terapeutycznych, a także diagnozowania i 

projektowania działań praktycznych  

S2A_U02 
H2A_U01 

 PO 

A 

WtwKiW 

PP 

AK 

 

WTwPR 

TwS 

RSiR 

PWiSzR 

  

K_U03 
 

 

 

 

 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu 

rożnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 

specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając 

z nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
 

 

H2A_U08 

 

 

 

 

  KJ 

TIiM 

PTzU 

PNS 

IK 

WTiS 

 JO 

K_U04 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny 

wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada 

umiejętność konstruowania rozbudowanych 

ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 

dotyczące rożnych zagadnień pedagogicznych z 

wykorzystaniem rożnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i 

innych dyscyplin naukowych 

S2A_U09 
S2A_U10 
H2A_U06 
H2A_U11 

H2A_U12 

 PO 

A 

KJ  SM JO 

K_U05 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, 

popierania ich rozbudowaną argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 

poglądów rożnych autorów, kierując się przy tym 

zasadami etycznymi 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U05 

H2A_U06 

L  WKFiE 

TIiM 

PPRN SM JO 

K_U06 
posiada rozwinięte umiejętności badawcze: 

rozróżnia orientacje w metodologii badań 

S2A_U02 
S2A_U03 

MBS   DiPPwR SM  
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pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, 

dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje 

narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, 

wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie 

wybranej subdyscypliny pedagogiki 

S2A_U08 
H2A_U02 

H2A_U03 

K_U07 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, 

diagnozowania, racjonalnego oceniania 

złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich 

zachowań 

S2A_U01 

S2A_U03 

MBS  WKFiE 

AK 

WPS 

WPP 

TIiM 

DiPPwR 

SiIWS 

RSiR 

PWiSzR 

PPRN 

IK 

  

K_U08 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi 

ujęciami teoretycznymi w celu analizowania 

podejmowanych działań praktycznych 

H2A_U02 

S2A_U06 

 PO 

PP 

 WTwPR 

HR 

  

K_U09 

potrafi generować oryginalne rozwiązania 

złożonych problemów pedagogicznych i 

prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w 

określonych obszarach praktycznych 

S2A_U04 

S2A_U07 

L P  WTwMWRiPS 

SDRiS 

AwORiS 

  

K_U10 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej 

działalności pedagogicznej sposób postępowania, 

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu 

efektywnego wykonania pojawiających się zadań 

zawodowych 

S2A_U04 

S2A_U07 

 WtwKiW  TWS 

SiIWS 
WTwMWRiPS 

HR 

PTzU 

PNS 

IK 

WTiS 

  

K_U11 

potrafi twórczo animować prace nad własnym 

rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów 

edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich 

samodzielność  w zdobywaniu wiedzy, a także 

inspirować do działań na rzecz uczenia się przez 

całe życie 

 

 P  RSiR 

AwORiS 
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K_U12 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać 

oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi 

przyjąć rolę lidera w zespole 
H2A_U05 

   AwORiS 

WTiS 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE M P FPS PS KI KO 

K_K01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju osobistego i zawodowego 

H2A_K01 

S2A_K06 

 A 

P 

WPP 

TIiM 

TwS 

DiPPwR 

SM JO 

K_K02 

jest gotowy do podejmowania wyzwań 

zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, 

podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 

podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje 

się we współpracę 

H2A_K02 
S2A_K01 

S2A_K04 

MBS P TIiM HR 

IK 

WTiS 

  

K_K03 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla 

rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w 

środowiskach społecznych, ma pozytywne 

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny naukowej i budowania 

warsztatu pracy pedagoga 

H2A_K01 

 PO 

PP 

P 

 DiPPwR 

PWiSzR 

SM  

K_K04 

utożsamia się zwartościami, celami i zadaniami 

realizowanymi w praktyce pedagogicznej, 

odznacza się rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i 

realizowaniu działań pedagogicznych 

S2A_K04 

S2A_K05 

   WTwMWRiPS 

AwORiS 
 JO 

K_K05 

jest przekonany o konieczności i doniosłości 

zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega 

i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą; 
poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań 

S2A_K04 

H2A_K04 

  WKFiE HR 

PPRN 

WTiS 
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pedagogicznych 

K_K06 

odznacza się odpowiedzialnością za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra 

stara się działać, wyraża taką postawę w 

środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

S2A_K05 

S2A_K07 

L   WTwPR 

TwS 
WTwMWRiPS 

RSiR 

  

K_K07 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy 

do komunikowania się i współpracy z 

otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 

specjalistami wdanej dziedzinie, oraz do 

aktywnego uczestnictwa w grupach i 

organizacjach realizujących działania 

pedagogiczne 

S2A_K02 

H2A_K02 

 WtwKiW WKFiE 

KJ 

 

WTwPR 

PTzU 

PNS 

SiIWS 

RSiR 

PWiSzR 

AwORiS 

IK 

  

K_K08 
ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju, Europy i świata 

S2A_K04 

H2A_K05 

  AK 

WPS 
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Częstość  powtarzalności  efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika – 

 specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

studiów 
pedagogika absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

w obszarach 
kształcenia 

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

Krotność powtarzalności 

efektów kształcenia  

 

 

WIEDZA 
K_W01 zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej 

zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie 

rozszerzonym 

H2A_W02  

+++++++ 

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu 

pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych 

i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami 

nauk 

H2A_W03 
H2A_W05 

 

 

+++ 

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych 

kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach 

pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania 

H2A_W06  

 

++++ 

K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 

stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 

postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w 

pedagogice) 

H2A_W03 
S2A_W06 

 
 

+++ 

K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą 

H2A_W04 +++++ 
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terminologię, teorię i metodykę 
K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu 

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i 

psychologicznym oraz społecznym 

H2A_W04 
S2A_W05 

 

 

++++++ 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 

rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu 

widzenia procesów edukacyjnych  

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

 

 

++++++++ 

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu 

widzenia procesów edukacyjnych 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

 

 

+++++++ 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach 

procesów edukacyjnych 
S2A_W03 
S2A_W05 

 

 

++ 

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną w wybranych zakresach 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

 

 

+++++++ 

K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw 

kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i 

patologii 

H2A_W05  

 

++++++ 

K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, 

uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych 

 

H2A_W03 
H2A_W06 

 

++++ 

K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych 

środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w 

nich zachodzących 

S2A_W01 
S2A_W08 

 

+++++ 

K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 

edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów 
S2A_W09  

++ 

K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności S2A_W04  
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edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, 

pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych 

zakresach 

 

+++++++++ 

K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej 
S2A_W07  

++ 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk 

społecznych rozmaitej natury, przy użyciu rożnych źródeł 

oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów 

edukacyjnych 

S2A_U01 
H2A_U01 

 

 

+++++++ 

K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych 
i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych  

S2A_U02 
H2A_U01 

 

 

+++++++++ 

K_U03 
 

 

 

 

 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu rożnych 

kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w 

zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona 

specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych 
 

 

H2A_U08 

 

 

 

 

 

 

++++++ 
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K_U04 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać 

się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania 

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 

dotyczące rożnych zagadnień pedagogicznych z 

wykorzystaniem rożnych ujęć teoretycznych, korzystając 

zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin 

naukowych 

S2A_U09 
S2A_U10 
H2A_U06 
H2A_U11 

H2A_U12 

 

 

+++++ 

K_U05 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych 

pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną 

argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 

teoretycznych, poglądów rożnych autorów, kierując się przy 

tym zasadami etycznymi 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U05 

H2A_U06 

 

++++++ 

K_U06 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 

orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 

problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 

konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki 

dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U08 
H2A_U02 

H2A_U03 

 

+++ 

K_U07 
ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

S2A_U01 

S2A_U03 

 

++++++++++++ 

K_U08 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych 

H2A_U02 

S2A_U06 

 

++++ 

K_U09 

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych 

problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich 

rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań 

w określonych obszarach praktycznych 

S2A_U04 

S2A_U07 

 

+++++ 

K_U10 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających 

się zadań zawodowych 

S2A_U04 

S2A_U07 

 

+++++++++ 
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K_U11 

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz 

rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych 

oraz wspierać ich samodzielność  w zdobywaniu wiedzy, a 

także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe 

życie 

 

 

+++ 

K_U12 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować 

wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 
H2A_U05 

 

++ 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego 

H2A_K01 

S2A_K06 

 

++++++++ 

K_K02 

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i 

osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza 

się wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 

zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę 

H2A_K02 
S2A_K01 

S2A_K04 

 

++++++ 

K_K03 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki 

i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma 

pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy 

pedagoga 

H2A_K01 

 

++++++ 

K_K04 

utożsamia się zwartościami, celami i zadaniami realizowanymi 

w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością 

i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i 

realizowaniu działań pedagogicznych 

S2A_K04 

S2A_K05 

 

+++ 

K_K05 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą; 
poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 

nieprawidłowych działań pedagogicznych 

S2A_K04 

H2A_K04 

 

++++ 

K_K06 
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 

pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich 

skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których 

S2A_K05 

S2A_K07 

 

+++++ 
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dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku 

specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych 

K_K07 

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do 

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z 

osobami niebędącymi specjalistami wdanej dziedzinie, oraz do 

aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach 

realizujących działania pedagogiczne 

S2A_K02 

H2A_K02 

 

+++++++++++ 

K_K08 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 

S2A_K04 

H2A_K05 

++ 

 



 

 

 

 

69 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS 

dla kierunku Pedagogika – specjalność Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 

Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS, którą 

student uzyskuje na zajęciach 

wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 

Liczba punktów ECTS, którą 

student  musi uzyskać w ramach 

zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których 

odnoszą się efekty kształcenia dla 

kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia 

Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 

Metodologiczny 
  M 

 

Metodologia badań społecznych  

MBS 

1 1 4 

Logika - L 1 1 1 

Pedagogiczny – P 
ECTS - 16 

Pedagogika ogólna – PO 2 1 7 

Andragogika – A 1 1 1 

Współczesne tendencje w kształceniu i 
wychowaniu – WtwKiW 

1 1 2 

Pedeutologia - P 1 1 4 

Pedagogika porównawcza -  PP 1 1 2 

Filozoficzno –psychologiczno - socjologiczny  
- FPS 
ECTS - 18 

Współczesne koncepcje filozofii i etyki – 
WKFiE 

1 1 3 

Antropologia kulturowa –AK 1 1 2 

Kultura języka –KJ 1 1 3 

Współczesne problemy socjologii – WPS 1 1 3 
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Współczesne problemy psychologii– 
WPP 

1 1 3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 

PPP 
1 1 4 

Przedmioty specjalnościowe – PS 
ECTS - 41 

Współczesne tendencje w pedagogice 
resocjalizacyjnej – WTwPR  

1 1 4 

Tendencje w socjoterapii - TwS  1 1 4 

Współczesne tendencje w metodyce 
wychowania resocjalizacyjnego i 
profilaktyki społecznej –WTwMWRiPS  

1 1 3 

Diagnoza i programowanie 
posdiagnostyczne w resocjalizacji – 
DiPPwR  

1 1 4 

Historia resocjalizacji - HS 1 1 2 

Praca terapeutyczna z uzależnionymi - 
PTzU  

1 1 2 

Profilaktyka niedostosowania 
społecznego - PNS 

1 1 3 

Systemy i instytucje wsparcia 
społecznego - SiIWS 

1 1 2 

Readaptacja społeczna i rehabilitacja - 
RSiR  

1 1 3 

Praca wychowawcza i 
socjoterapeutyczna z rodziną - PWiSzR 

1 1 2 

Podstawy prawne w resocjalizacji 
nieletnich - PPwRN 

1 1 1 

Arteterapia w oddziaływaniach 
resocjalizacyjnych i  
socjoterapeutycznych - AwORiS 

1 1 5 

Interwencja kryzysowa - IK 
 

1 1 2 
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Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne - WTiS 

1 1 4 

Kurs instytutowy - KI* 
ECTS – 20 

Seminarium magisterskie – SM 
 

3 3 20 

Kurs ogólnouczelniany - KO* 
ECTS – 20 

Przedmioty do wyboru** 
 

3 3 15 

Język obcy - JO 2 2 5 

  36 35 120 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą 

student uzyskuje na skutek wyboru 

modułów kształcenia 

30% ECTS 

Wymiar % liczby punktów ECTS, dla 

każdego z obszarów (w przypadku 

przyporządkowania kierunku do więcej 

niż jednego obszaru kształcenia) 

50 % ECTS obszar nauk humanistycznych 

50% ECTS obszar nauk społecznych 

 

*Student ma możliwość wyboru przedmiotów w module 

** Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening kreatywności, Trening  doskonalenia umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, 

Współczesna kultura popularna, Brytyjskość na scenie i na ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia matematyki, Komputerowe 

wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje geometryczne, Systemy zarządzania siecią, Administracja platformami e-

learningowymi, Przetwarzanie obrazów, Publikowanie  w sieci, Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, Zarządzanie, Język obcy w 

medycynie (j. angielski, j. niemiecki). 
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Specyfikacja/matryca efektów kształcenia 

 

Efekty kształcenia dla 

programu kształcenia na 

kierunku pedagogika, 

specjalność Pedagogika 

resocjalizacyjna z 

socjoterapią 

Moduły kształcenia 

Metodologi
czny 
  M 

 

Pedagogic
zny – P 
ECTS - 16 

Filozoficzn
o –
psychologi
czno - 
socjologicz
ny  - FPS 
ECTS - 18 

Przedmioty 
specjalności
owe – PS 
ECTS - 41 

Kurs 
instytut
owy - 
KI* 
ECTS - 

20 

Kurs 
ogólnouczel
niany - KO* 
ECTS - 20 

K_W
01 

zna terminologię 
używaną w 
pedagogice oraz jej 
zastosowanie 
w dyscyplinach 
pokrewnych na 
poziomie 
rozszerzonym 

+ ++ +++ +   

K_W
02 

ma pogłębioną i 
rozszerzoną 
wiedzę o źródłach i 
miejscu pedagogiki 
w systemie nauk 
oraz o jej 
przedmiotowych 
i metodologicznyc
h powiązaniach z 
innymi 
dyscyplinami nauk 

 + + 
 

+   

K_W
03 

ma pogłębioną i 
uporządkowaną 
wiedzę o 
współczesnych 
kierunkach 
rozwoju 
pedagogiki, jej 
nurtach i 
systemach 
pedagogicznych, 
rozumie ich 
historyczne i 
kulturowe 
uwarunkowania 

 ++ + +   

K_W
04 

ma pogłębioną i 
uporządkowaną 
wiedzę na temat 
specyfiki 
przedmiotowej i 

+   + +  
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metodologicznej 
pedagogiki (zna 
główne szkoły, 
orientacje 
badawcze, 
strategie i metody 
badań 
stosowanych w 
naukach 
społecznych i 
humanistycznych; 
zna mapę 
stanowisk i podejść 
metodologicznych; 
rozumie postulat 
wieloparadygmaty
czności 
prowadzenia 
badań w 
pedagogice) 
 

K_W
05 

ma 
uporządkowaną i 
pogłębioną wiedzę 
na temat 
subdyscyplin i 
specjalizacji 
pedagogiki, 
obejmującą 
terminologię, 
teorię i metodykę 

 +  +++   

K_W
06 

ma pogłębioną 
wiedzę na temat 
rozwoju człowieka 
w cyklu życia 
zarówno w 
aspekcie 
biologicznym, jak i 
psychologicznym 
oraz społecznym 

  + +++++   

K_W
07 

ma pogłębioną 
wiedzę o rodzajach 
więzi społecznych i 
o rządzących nimi 
prawidłowościach 
istotnych z punktu 
widzenia procesów 
edukacyjnych  

  +++ +++++   

K_W
08 

ma rozszerzoną 
wiedzę o różnych 

+ + + ++++   
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rodzajach struktur 
społecznych i 
instytucjach życia 
społecznego oraz 
zachodzących 
między nimi 
relacjach istotnych 
z punktu widzenia 
procesów 
edukacyjnych 

 

K_W
09 

ma 
uporządkowaną 
wiedzę o 
kulturowych 
uwarunkowaniach 
procesów 
edukacyjnych 

  ++   + 

K_W
10 

ma 
uporządkowaną 
wiedzę o celach, 
organizacji i 
funkcjonowaniu 
instytucji 
edukacyjnych, 
wychowawczych, 
opiekuńczych, 
kulturalnych, 
pomocowych i 
terapeutycznych, 
pogłębioną w 
wybranych 
zakresach 

 +  +++++++   

K_W
11 

ma pogłębioną i 
rozszerzoną 
wiedzę na temat 
biologicznych, 
psychologicznych, 
społecznych, 
filozoficznych 
podstaw 
kształcenia i 
wychowania; 
rozumie istotę 
funkcjonalności i 
dysfunkcjonalności
, harmonii i 
dysharmonii, 
normy i patologii 

  + +++++   

K_W
12 

ma 
uporządkowaną 

 + + ++   
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wiedzę na temat 
teorii wychowania, 
uczenia się i 
nauczania oraz 
innych procesów 
edukacyjnych 

K_W
13 

ma pogłębioną i 
uporządkowaną 
wiedzę o różnych 
środowiskach 
wychowawczych, 
ich specyfice i 
procesach w nich 
zachodzących 

  + ++++   

K_W
14 

ma 
uporządkowaną 
wiedzę o 
strukturze i 
funkcjach systemu 
edukacji, zna 
wybrane systemy 
edukacyjne innych 
krajów 

 +  +   

K_W
15 

ma 
uporządkowaną 
wiedzę o 
uczestnikach 
działalności 
edukacyjnej, 
wychowawczej, 
opiekuńczej, 
kulturalnej, 
pomocowej i 
terapeutycznej, 
pogłębioną w 
wybranych 
zakresach 

 ++  +++++ 
 

 + 

K_W
16 

ma 
uporządkowaną 
wiedzę na temat 
zasad i norm 
etycznych oraz 
etyki zawodowej 

  + + +  

K_U0
1 

posiada 
pogłębione 
umiejętności 
obserwowania, 
wyszukiwania i 
przetwarzania 
informacji na 

+ + ++ ++++   
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temat zjawisk 
społecznych 
rozmaitej natury, 
przy użyciu 
rożnych źródeł 
oraz 
interpretowania 
ich z punktu 
widzenia 
problemów 
edukacyjnych 

K_U0

2 
potrafi 
wykorzystywać i 
integrować wiedzę 
teoretyczną z 
zakresu pedagogiki 
oraz powiązanych 
z nią dyscyplin w 
celu analizy 
złożonych 
problemów 
edukacyjnych, 
wychowawczych, 
opiekuńczych, 
kulturalnych, 
pomocowych 
i terapeutycznych, 
a także 
diagnozowania i 
projektowania 
działań 
praktycznych  

 ++++ + ++++   

K_U0
3 
 
 
 
 
 

potrafi sprawnie 
porozumiewać się 
przy użyciu 
rożnych kanałów i 
technik 
komunikacyjnych 
ze specjalistami w 
zakresie 
pedagogiki, jak i z 
odbiorcami spoza 
grona specjalistów, 
korzystając z 
nowoczesnych 
rozwiązań 
technologicznych 
 
 

  ++ ++++  + 
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K_U0
4 

potrafi w sposób 
klarowny, spójny i 
precyzyjny 
wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, 
posiada 
umiejętność 
konstruowania 
rozbudowanych 
ustnych i 
pisemnych 
uzasadnień na 
tematy dotyczące 
rożnych zagadnień 
pedagogicznych z 
wykorzystaniem 
rożnych ujęć 
teoretycznych, 
korzystając 
zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i 
innych dyscyplin 
naukowych 

 ++ +  + + 

K_U0
5 

posiada 
pogłębione 
umiejętności 
prezentowania 
własnych 
pomysłów, 
wątpliwości i 
sugestii, 
popierania ich 
rozbudowaną 
argumentacją w 
kontekście 
wybranych 
perspektyw 
teoretycznych, 
poglądów rożnych 
autorów, kierując 
się przy tym 
zasadami 
etycznymi 

+  ++ + + + 

K_U0
6 

posiada rozwinięte 
umiejętności 
badawcze: 
rozróżnia 
orientacje w 
metodologii badań 
pedagogicznych, 

+   + +  
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formułuje 
problemy 
badawcze, dobiera 
adekwatne 
metody, techniki i 
konstruuje 
narzędzia 
badawcze; 
opracowuje, 
prezentuje i 
interpretuje wyniki 
badań, wyciąga 
wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych 
badań, w obrębie 
wybranej 
subdyscypliny 
pedagogiki 

K_U0
7 

ma pogłębione 
umiejętności 
obserwowania, 
diagnozowania, 
racjonalnego 
oceniania 
złożonych sytuacji 
edukacyjnych oraz 
analizowania 
motywów i 
wzorów ludzkich 
zachowań 

+  +++++ ++++++   

K_U0
8 

potrafi sprawnie 
posługiwać się 
wybranymi 
ujęciami 
teoretycznymi w 
celu analizowania 
podejmowanych 
działań 
praktycznych 

 ++  ++   

K_U0
9 

potrafi generować 
oryginalne 
rozwiązania 
złożonych 
problemów 
pedagogicznych i 
prognozować 
przebieg ich 
rozwiązywania 
oraz przewidywać 
skutki 

+ +  +++   
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planowanych 
działań w 
określonych 
obszarach 
praktycznych 
 
 

K_U1
0 

potrafi wybrać i 
zastosować 
właściwy dla danej 
działalności 
pedagogicznej 
sposób 
postępowania, 
potrafi dobierać 
środki i metody 
pracy w celu 
efektywnego 
wykonania 
pojawiających się 
zadań 
zawodowych 

 +  +++++++
+ 

  

K_U1
1 

potrafi twórczo 
animować prace 
nad własnym 
rozwojem oraz 
rozwojem 
uczestników 
procesów 
edukacyjno-
wychowawczych 
oraz wspierać ich 
samodzielność  w 
zdobywaniu 
wiedzy, a także 
inspirować do 
działań na rzecz 
uczenia się przez 
całe życie 

 +  ++   

K_U1
2 

potrafi pracować w 
zespole; umie 
wyznaczać oraz 
przyjmować 
wspólne cele 
działania; potrafi 
przyjąć rolę lidera 
w zespole 
 
 
 

   ++   
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K_K0
1 

ma pogłębioną 
świadomość 
poziomu swojej 
wiedzy i 
umiejętności, 
rozumie potrzebę 
ciągłego rozwoju 
osobistego i 
zawodowego 

 +++ ++ ++ + + 

K_K0
2 

jest gotowy do 
podejmowania 
wyzwań 
zawodowych i 
osobistych; 
wykazuje 
aktywność, 
podejmuje trud i 
odznacza się 
wytrwałością w 
podejmowaniu 
indywidualnych i 
zespołowych 
działań 
profesjonalnych w 
zakresie 
pedagogiki; 
angażuje się we 
współpracę 

+ + + +++   

K_K0
3 

docenia znaczenie 
nauk 
pedagogicznych 
dla rozwoju 
jednostki i 
prawidłowych 
więzi w 
środowiskach 
społecznych, ma 
pozytywne 
nastawienie do 
nabywania wiedzy 
z zakresu 
studiowanej 
dyscypliny 
naukowej i 
budowania 
warsztatu pracy 
pedagoga 

 +++  ++ +  
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K_K0
4 

utożsamia się z 
wartościami, 
celami i zadaniami 
realizowanymi w 
praktyce 
pedagogicznej, 
odznacza się 
rozwagą, 
dojrzałością i 
zaangażowaniem 
w projektowaniu, 
planowaniu i 
realizowaniu 
działań 
pedagogicznych 

   ++  + 

K_K0
5 

jest przekonany o 
konieczności i 
doniosłości 
zachowania się w 
sposób 
profesjonalny i 
przestrzegania 
zasad etyki 
zawodowej; 
dostrzega i 
formułuje 
problemy moralne 
i dylematy etyczne 
związane z własną i 
cudzą pracą; 
poszukuje 
optymalnych 
rozwiązań i 
możliwości 
korygowania 
nieprawidłowych 
działań 
pedagogicznych 

  + +++   

K_K0
6 

odznacza się 
odpowiedzialności
ą za własne 
przygotowanie do 
pracy, 
podejmowane 
decyzje i 
prowadzone 
działania oraz ich 
skutki, czuje się 
odpowiedzialny 
wobec ludzi, dla 

+   ++++   
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których dobra 
stara się działać, 
wyraża taką 
postawę w 
środowisku 
specjalistów i 
pośrednio 
modeluje to 
podejście wśród 
innych 

K_K0
7 

jest wrażliwy na 
problemy 
edukacyjne, 
gotowy do 
komunikowania się 
i współpracy z 
otoczeniem, w tym 
z osobami 
niebędącymi 
specjalistami w 
danej dziedzinie, 
oraz do aktywnego 
uczestnictwa w 
grupach i 
organizacjach 
realizujących 
działania 
pedagogiczne 

 + ++ +++++++
+ 

  

K_K0
8 

ma świadomość 
odpowiedzialności 
za zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 
regionu, kraju, 
Europy i świata 

  ++    
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Plan studiów  

 

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: pedagogika 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Liczba semestrów: cztery 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 920 

 

Legenda:  

         

M  - moduł metodologiczny                                              

P - moduł pedagogiczny                                                            

FPS  - moduł  filozoficzno-psychologiczno-socjologiczny        

PKO - przedmioty kształcenia ogólnego                                         

PS  -  przedmioty specjalnościowe   

KI – kurs instytutowy 

KO – kurs ogólnouczelniany 

 

W – wykład                                                                     E – egzamin 

Ćw. - ćwiczenia                                                              zal./o – zaliczenie z oceną 

Kon. – konwersatorium                                                zal. – zaliczenie bez oceny 

Sem. – seminarium 

 

Liczebność grup: 

Zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku § 

4 ust. 10 liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustalono następująco: 

 Wykład  - należy w miarę możliwości łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla 

studentów,                                                                  
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 Ćwiczenia, zajęcia w grupie min. 20 osób, chyba że uwarunkowania wyposażenia sal 

stanowią inaczej,                                                               

 Konwersatorium, zajęcia w grupie min. 30 osób, 

 Seminarium dyplomowe – zajęcia w grupie min. 12 osób.                                                
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SEMESTR I                                                     

                                                                                                                                                           

Kod 

przedmiotu 

 Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w sem I Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

MBS Metodologia badań 

społecznych  

M 30 15 - 15 - E 4 

WKFiE Współczesne koncepcje 

filozofii i etyki 

FPS 30 30 - - - Zal./o 3 

AK Antropologia kulturowa FPS 15 15 - - - Zal./o 2 

PO Pedagogika ogólna P 45 30 - 15 - E 7 

PedP Pedagogika przedszkolna PS 30 15 15 - - E 4 

TPKZ Teoretyczne podstawy 

kształcenia 

zintegrowanego 

PS 30 15 15 - - E 4 

KJ Kultura języka FPS 20 - - 20 - Zal./o 3 

EP Edukacja polonistyczna PS 30 - 15 15 - Zal./o 3 

 Razem  230 120 45 65   30 

 

SEMESTR II 

 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

     Liczba godzin w semestrze II Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

L Logika  M 15 - - 15 - Zal./o 1 

WPS Współczesne problemy 

socjologii 

FPS 30 30 - - - Zal./o 3 

WPP Współczesne problemy 

psychologii 

FPS 30 15 15 - - E 3 

A Andragogika  P 15 15 - - - Zal./o 1 

WTwKiW Współczesne tendencje 

w kształceniu i 

wychowaniu 

P 30 15 - 15 - Zal./o 2 

KE Kształcenie ekologiczne PS 30 - - 30 - Zal./o 4 

EM Edukacja matematyczna PS 30 - - 30 - Zal./o 4 

SM Seminarium magisterskie KI 20 - -  20 Zal. 5 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

JO Kurs w języku obcym KO 30 - 30 - - Zal./o 2 

 Razem  260 75 45 120 20  30 
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SEMESTR III 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

Modułu 

Liczba godzin w semestrze III Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

P Pedeutologia P 30 15 15 - - E 4 

PP Pedagogika 

porównawcza 

P 15 15  - - Zal./o 2 

PZ Pedagogika zabawy PS 25 10 15 - - E 3 

ETzED Edukacja teatralna z 

elementami dramy 

PS 30 - 30 - - Zal./o 2 

MwE Muzyka w edukacji PS 30 - 15 15 - Zal./o 3 

WpSzP Wychowanie przez sztuki 

plastyczne 

PS 30 - 15 15 - Zal./o 3 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 5 

JO Język obcy KO 30 

 

 30   Zal./o 3 

 Razem  250 40 120 60 30  30 

 

SEMESTR IV 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

Modułu 

   Liczba godzin w semestrze IV Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

MPwKI Metodyka pracy w 

klasach integracyjnych 

PS 30 - - 30 - Zal./o 4 

MWAiKD Metody wspierania 

aktywności i 

kreatywności dzieci 

PS 30 - - 30 - Zal./o 4 

PPP Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna 

FPS 30 30 - - - E 4 

EPiTL Elementy profilaktyki i 

terapii logopedycznej 

PS 30 20 10 - - Zal./o 3 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 10 

                Razem  180 50 10 90 30  30 

 Razem w całym cyklu  920 285 220 335 80  120 

 

* KO – przedmioty do wyboru (PdW): Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening 

kreatywności, Trening  doskonalenia umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, Współczesna kultura 
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popularna, Brytyjskość na scenie i na ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia 

matematyki, Komputerowe wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje 

geometryczne, Systemy zarządzania siecią, Administracja platformami e-learningowymi, Przetwarzanie 

obrazów, Publikowanie  w sieci, Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, 

Zarządzanie, Język obcy w medycynie (j. angielski, j. niemiecki). 

 

Plan studiów  

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: pedagogika 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia niestacjonarne 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Liczba semestrów: cztery 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 795 

 

Legenda:  

         

M  - moduł metodologiczny                                              

P - moduł pedagogiczny                                                            

FPS  - moduł  filozoficzno-psychologiczno-socjologiczny        

PKO - przedmioty kształcenia ogólnego                                         

PS  -  przedmioty specjalnościowe   

KI – kurs instytutowy 

KO – kurs ogólnouczelniany 

 

W – wykład                                                                     E – egzamin 

Ćw. - ćwiczenia                                                              zal./o – zaliczenie z oceną 

Kon. – konwersatorium                                               zal. – zaliczenie bez oceny 

Sem. – seminarium 

 

Liczebność grup: 
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Zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku § 

4 ust. 10 liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustalono następująco: 

 Wykład   - należy w miarę możliwości łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla 

studentów                                                                   

 Ćwiczenia, zajęcia w grupie min. 20 osób, chyba że uwarunkowania wyposażenia sal 

stanowią inaczej,                                                               

 Konwersatorium, zajęcia w grupie min. 30 osób, 

 Seminarium dyplomowe – zajęcia w grupie min. 12 osób.                                                

 

 

Studia niestacjonarne organizowane są formie weekendowych zjazdów, odbywających się 

w soboty i niedziele od godz. 8.00. Liczba sesji zjazdowych  - ok. 11. 
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SEMESTR I 

Kod 

przedmiotu 

 Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w sem I Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

MBS Metodologia badań 

społecznych  

M 30 15 - 15 - E 4 

WKFiE Współczesne koncepcje 

filozofii i etyki 

FPS 15 15 - - - Zal./o 3 

AK Antropologia kulturowa FPS 15 15 - - - Zal./o 2 

PO Pedagogika ogólna P 30 15  15 - E 7 

PedP Pedagogika przedszkolna PS 20 10 10 - - E 4 

TPKZ Teoretyczne podstawy 

kształcenia zintegrowanego 

PS 30 15 15 - - E 4 

KJ Kultura języka FPS 20 -  20 - Zal./o 3 

EP Edukacja polonistyczna PS 30 - 15 15 - Zal./o 3 

 Razem  190 85 40 65   30 

 

SEMESTR II 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

     Liczba godzin w semestrze II Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

L Logika  M 15 - - 15 - Zal./o 1 

WPS Współczesne problemy 

socjologii 

FPS 15 15 - - - Zal./o 3 

WPP Współczesne problemy 

psychologii 

FPS 30 15 15 - - E 3 

A Andragogika  P 15 15 - - - Zal./o 1 

WTwKiW Współczesne tendencje w 

kształceniu i wychowaniu 

P 15 15 - - - Zal./o 2 

KE Kształcenie ekologiczne PS 15 - - 15 - Zal./o 4 

EM Edukacja matematyczna PS 30 - - 30 - Zal./o 4 

SM Seminarium magisterskie KI 20 - - - 20 Zal. 5 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

JO Kurs w języku obcym KO 30 - 30 - - Zal./o 2 

                Razem  215 60 45 90 20  30 
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SEMESTR III 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w semestrze III Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

P Pedeutologia P 20 20 - - - E 4 

PP Pedagogika porównawcza P 15 15 - - - Zal./o 2 

PZ Pedagogika zabawy PS 25 10 15 - - E 3 

ETzED Edukacja teatralna z 

elementami dramy 

PS 15 - 15 - - Zal./o 2 

MwE Muzyka w edukacji PS 30 - 15 15 - Zal./o 3 

WpSzP Wychowanie przez sztuki 

plastyczne 

PS 30 - 15 15 - Zal./o 3 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 5 

JO Język obcy KO 30 - 30 - - Zal./o 3 

                Razem  225 45 90 60 30  30 

 

SEMESTR IV 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

   Liczba godzin w semestrze IV Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

MPwKI Metodyka pracy w klasach 

integracyjnych 

PS 30 - - 30 - Zal./o 4 

MWAiKD Metody wspierania 

aktywności i kreatywności 

dzieci 

PS 15 - - 15 - Zal./o 4 

PPP Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna 

FPS 30 30 - - - E 4 

EPiTL Elementy profilaktyki i 

terapii logopedycznej 

PS 30 20 10 - - Zal./o 3 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30  Zal./o 5 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 10 

                Razem  165 50 10 75 30  30 

 Razem w całym cyklu  795 230 195 290 80  120 

 

 * KO – przedmioty do wyboru (PdW): Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening 

kreatywności, Trening  doskonalenia umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, Współczesna kultura 

popularna, Brytyjskość na scenie i na ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia 

matematyki, Komputerowe wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje 

geometryczne, Systemy zarządzania siecią, Administracja platformami e-learningowymi, Przetwarzanie 

obrazów, Publikowanie  w sieci, Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, 

Zarządzanie, Język obcy w medycynie (j. angielski, j. niemie    
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Plan studiów                                                                      

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: pedagogika 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólno akademicki 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 

Liczba semestrów: cztery 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 885 

 

 

Legenda:        

M  - moduł metodologiczny                                              

P - moduł pedagogiczny                                                            

FPS  - moduł  filozoficzno-psychologiczno-socjologiczny        

PKO - przedmioty kształcenia ogólnego                                         

PS  -  przedmioty specjalnościowe   

KI – kurs instytutowy 

KO – kurs ogólnouczelniany 

W – wykład                                                                     E – egzamin 

Ćw. - ćwiczenia                                                              zal./o – zaliczenie z oceną 

Kon. – konwersatorium                                               zal. – zaliczenie bez oceny 

Sem. – seminarium 

 

Liczebność grup: 

Zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

§ 4 ust. 10 liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustalono następująco: 

 Wykład   - należy w miarę możliwości łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla 

studentów,                                                                   

 Ćwiczenia, zajęcia w grupie min. 20 osób, chyba że uwarunkowania wyposażenia sal 

stanowią inaczej,                                                               
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 Konwersatorium, zajęcia w grupie min. 30 osób, 

 Seminarium dyplomowe – zajęcia w grupie min. 12 osób.                                                

  

 SEMESTR I 

Kod 

przedmiotu 

 Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w sem I Forma 

zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw Kon. Sem. 

MBS Metodologia badań społecznych M 30 15 - 15 - E 4 

WKFiE Współczesne koncepcje filozofii 

i etyki 

FPS 30 30 - - - Zal./o 3 

AK Antropologia kulturowa FPS 15 15 - - - Zal./o 2 

PO Pedagogika ogólna P 45 30 - 15 - E 7 

WTwPR Współczesne tendencje w 

pedagogice  resocjalizacyjnej 

PS 30 15 15 - - E 4 

TwS Tendencje w socjoterapii PS 30 15 15 - - E 4 

WTwMWRi

PS 

Współczesne tendencje w 

metodyce  wychowania 

resocjalizacyjnego i prof.  społ. 

PS 30 - - 30 - Zal/o 3 

KJ Kultura języka FPS 20 - - 20 - Zal./o 3 

 Razem  230 120 30 80   30 

 

SEMESTR II 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj  

modułu 

     Liczba godzin w semestrze II Forma 

zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

L Logika M 15 - - 15 - Zal./o 1 

WPS Współcz. problemy socjologii FPS 30 30 - - - Zal./o 3 

WPP Współcz. problemy  psychologii FPS 30 15 15 - - E 3 

A Andragogika P 15 15 - - - Zal./o 1 

WTwKiW Współczesne tendencje w 

kształceniu i wychowaniu 

P 30 15 - 15 - Zal./o 2 

DiPP Diagnoza i programowanie 

postdiagdnost. w resocjalizacji 

PS 20 10 - 10 - E 4 

HR Historia resocjalizacji PS 20 - - 20 - Zal./o 2 

PTzU Praca terapeutyczna z 

uzależnionymi 

PS 15 - - 15 - Zal./o 2 

SM Seminarium magisterskie KI 20 - - - 20 Zal. 5 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

JO Kurs w języku obcym KO 30  30 - - Zal./o 2 

 Razem  255 85 45 105 20  30 
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SEMESTR III 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w semestrze III Forma 

zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

P Pedeutologia P 30 15 15 - - E 4 

PP Pedagogika porównawcza P 15 15  - - Zal./o 2 

PNS Profilaktyka niedostosowania 

społecznego 

PS 25 10 15 - - E 3 

SiIWS Systemy i instytucje wsparcia 

społecznego 

PS 20 20 - - - Zal./o 2 

RSiR Readaptacja społeczna i 

rehabilitacja 

PS 30 - 15 15 - Zal./o 3 

PWiSzR Praca wychowawcza i 

socjoterapeutyczna z rodziną 

PS 20 - - 20 - Zal./o 2 

PPRN Podstawy prawne resocjalizacji 

nieletnich 

PS 15 15 - - - Zal./o 1 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

JO Język obcy KO 30 - 30 - - Zal./o 3 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 5 

 Razem  245 75 75 65 30  30 

SEMESTR IV 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

   Liczba godzin w semestrze IV Forma 

zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

AwORiS Arteterapia w oddziaływaniach 

resocjalizacyjnych i 

socjoterapeutycznych 

PS 30 - 30 - - Zal./o 5 

TIiM Trening interpersonalny i 

mediacja 

FPS 20 - 20 - - E 4 

IK  Interwencja kryzysowa PS 15 -  15 - Zal/o 2 

WTiS Warsztaty terapeutyczne i 

socjoterapeutyczne 

PS 30 - 30 - - Zal./o 4 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 10 

 Razem  155 - 80 45 30  30 

 Razem w całym cyklu  885 280 230 295 80  120 

 * KO – przedmioty do wyboru (PdW): Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening 

kreatywności, Trening  doskonalenia umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, Współczesna kultura 

popularna, Brytyjskość na scenie i na ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia 

matematyki, Komputerowe wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje 

geometryczne, Systemy zarządzania siecią, Administracja platformami e-learningowymi, Przetwarzanie 
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obrazów, Publikowanie  w sieci, Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, 

Zarządzanie, Język obcy w medycynie (j. angielski, j. niemiecki).
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Plan studiów  

 

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: pedagogika 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólno akademicki 

Forma studiów: studia niestacjonarne 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 

Liczba semestrów: cztery 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 765 

 

 

Legenda:       

M  - moduł metodologiczny                                              

P - moduł pedagogiczny                                                            

FPS  - moduł  filozoficzno-psychologiczno-socjologiczny        

PKO - przedmioty kształcenia ogólnego                                         

PS  -  przedmioty specjalnościowe   

KI – kurs instytutowy 

KO – kurs ogólnouczelniany 

W – wykład                                                                     E – egzamin 

Ćw. - ćwiczenia                                                              zal./o – zaliczenie z oceną 

Kon. – konwersatorium                                               zal. – zaliczenie bez oceny 

Sem. – seminarium 

Liczebność grup: 

Zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku § 

4 ust. 10 liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustalono następująco: 

 Wykład   - należy w miarę możliwości łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla 

studentów                                                                   

 Ćwiczenia, zajęcia w grupie min. 20 osób, chyba że uwarunkowania wyposażenia sal 

stanowią inaczej,                                                               

 Konwersatorium, zajęcia w grupie min. 30 osób 
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 Seminarium dyplomowe – zajęcia w grupie min. 12 osób.                                                

 

Studia niestacjonarne organizowane są formie weekendowych zjazdów, odbywających się w 

soboty i niedziele od godz. 8.00. Liczba sesji zjazdowych  - ok. 11.                                                                                                                                                                              

  SEMESTR I 

Kod 

przedmiotu 

 Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w semestrze  I Forma 

zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw Kon. Sem. 

MBS Metodologia badań społecznych M 30 15 - 15 - E 4 

WKFiE Współczesne koncepcje filozofii 

i etyki 

FPS 15 15 - - - Zal./o 3 

AK Antropologia kulturowa FPS 15 15 - - - Zal./o 2 

PO Pedagogika ogólna P 30 15 - 15 - E 7 

WTwPR Współczesne tendencje w 

pedagogice  resocjalizacyjnej 

PS 30 15 15 - - E 4 

          

TwS Tendencje w socjoterapii PS 30 15 15 - - E 4 

WTwMWRi

PS 

Współczesne tendencje w 

metodyce  wychowania 

resocjalizacyjnego i prof.  społ. 

PS 15 - - 15 - Zal/o 3 

KJ Kultura języka FPS 20 - - 20 - Zal./o 3 

 Razem  185 90 30 65   30 

 

SEMESTR II 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj  

modułu 

     Liczba godzin w semestrze II Forma 

zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

L Logika M 15 - - 15 - Zal./o 1 

WPS Współcz. problemy socjologii FPS 15 15 - - - Zal./o 3 

WPP Współcz. problemy  psychologii FPS 30 15 15 - - E 3 

A Andragogika P 15 15 - - - Zal./o 1 

WTwKiW Współczesne tendencje w 

kształceniu i wychowaniu 

P 15 15 - - - Zal./o 2 

DiPPwR Diagnoza i programowanie 

postdiagdnost. w resocjalizacji 

PS 20 10 - 10 - E 4 

HR Historia resocjalizacji PS 20 - - 20 - Zal./o 2 

PTzU Praca terapeutyczna z 

uzależnionymi 

PS 15 - - 15 - Zal./o 2 

SM Seminarium magisterskie KI 20 - - - 20 Zal. 5 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 
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JO Kurs w języku obcym KO 30 - 30 - - Zal./o 2 

 Razem  225 70 45 90 20  30 

SEMESTR III 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w semestrze  III Forma 

zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

P Pedeutologia P 20 20 - - - E 4 

PP Pedagogika porównawcza P 15 15 - - - Zal./o 2 

PNS Profilaktyka niedostosowania 

społecznego 

PS 25 10 15 - - E 3 

SiIWS Systemy i instytucje wsparcia 

społecznego 

PS 10 10 - - - Zal./o 2 

RSiR Readaptacja społeczna i 

rehabilitacja 

PS 15 - - 15 - Zal./o 3 

PWiSzR Praca wychowawcza i 

socjoterapeutyczna z rodziną 

PS 20 - - 20 - Zal./o 2 

PPRN Podstawy prawne resocjalizacji 

nieletnich 

PS 15 15 - - - Zal./o 1 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

JO Język obcy KO 30 - 30 - -  3 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 5 

 Razem  210 70 45 65 30  30 

 

SEMESTR IV 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

   Liczba godzin w semestrze IV Forma 

Zalicz. 

ECTS 

Razem W Ćw. Kon. Sem. 

AwORiS Arteterapia w oddziaływaniach 

resocjalizacyjnych i 

socjoterapeutycznych 

PS 20 - 20 - - Zal./o 5 

TIiM Trening interpersonalny i 

mediacja 

FPS 20 - 20 - - E 4 

IK  Interwencja kryzysowa PS 15 - - 15 - Zal/o 2 

WTiS Warsztaty terapeutyczne i 

socjoterapeutyczne 

PS 30 - 30 - - Zal./o 4 

PdW Przedmioty do wyboru* KO 30 - - 30 - Zal./o 5 

SM Seminarium magisterskie KI 30 - - - 30 Zal. 10 

 Razem  145 - 70 45 30  30 

 Razem w całym cyklu  765 230 190 265 80  120 
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 * KO – przedmioty do wyboru (PdW): Podstawy kultury języka polskiego, Patologie społeczne, Trening 

kreatywności, Trening  doskonalenia umysłu, Język reklamy Komunikacja interkulturowa, Współczesna kultura 

popularna, Brytyjskość na scenie i na ekranie, Język migowy, Zdrowie prokreacyjne, Pierwsza pomoc, Historia 

matematyki, Komputerowe wspomaganie obliczeń, Zastosowanie matematyki w pracy aktuariusza, Konstrukcje 

geometryczne, Systemy zarządzania siecią, Administracja platformami e-learningowymi, Przetwarzanie 

obrazów, Publikowanie  w sieci, Negocjacje biznesowe, Rynek usług turystycznych Polityka gospodarcza, 

Zarządzanie, Język obcy w medycynie (j. angielski, j. niemiecki). 


