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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 66/2019  

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

RAPORT SAMOOCENY1 

OCENA PROGRAMOWA (PROFIL PRAKTYCZNY) 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: pedagogika 

1. Poziomy studiów: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 

2. Formy studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek2,3 

pedagogika 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

 

 

                                                 
1
 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do raportu samooceny oraz tych, które należy przygotować do wglądu 

w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 2. 
2
Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
3
 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku 

dodyscyplinnaukowychlubartystycznychokreślonychwprzepisachwydanychnapodstawieart.5ust.3ustawy podają dane 

dotyczące dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Pedagogika studia stacjonarne  I stopnia profil praktyczny 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

Pedagogika 148 82,2 

Specjalność : Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

Pedagogika 116 64,5 

Specjalność : Pedagogika sądowa z mediacją 

Pedagogika 144 80 

Specjalność : Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

Pedagogika 144 80 

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia profil praktyczny 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

Pedagogika 148 82,5 

Specjalność : Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

Pedagogika 119 66,2 

Specjalność : Pedagogika sądowa z mediacją 

Pedagogika 144 80 

Specjalność : Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

Pedagogika 144 80 

Pedagogika studia stacjonarne  i niestacjonarne II  stopnia profil 

praktyczny 

Specjalność : Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Pedagogika  167 92,8 

Specjalność : Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 

Pedagogika 162 90 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów 

ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do 

ukończenia studiów na kierunku. 
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L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia profil praktyczny 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

1. Filozofia 7 3,9 

2. Psychologia 10 5,6 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Nauki medyczne 4 2,2 

5. Lektoraty 8 4,4 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

1. Filozofia 7 3,9 

2. Psychologia 9 5 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Językoznawstwo 33 18,3 

5. Nauki medyczne 4 2,2 

6 Lektoraty 8 4,4 

Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 

1. Filozofia 7 3,9 

2. Psychologia 14 7,8 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Nauki medyczne 4 2,2 

5. Lektoraty 8 4,4 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

1. Filozofia 7 3,9 

2. Psychologia 12 6,7 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Nauki medyczne 4 2,2 

5. Nauki prawne 2 1,1 

6. Lektoraty 8 4,4 

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia profil praktyczny 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

1. Filozofia 7 3,9 
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2. Psychologia 10 5,6 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Nauki medyczne 4 2,2 

5. Lektoraty 8 4,4 

Specjalność : Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

1. Filozofia 7 3,9 

2. Psychologia 8 4,4 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Językoznawstwo 31 17,2 

5. Nauki medyczne 4 2,2 

6. Lektoraty 8 4,4 

Specjalność : Pedagogika sądowa z mediacją 

1. Filozofia 7 3,9 

2. Psychologia 14 7,8 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Nauki medyczne 4 2,2 

5. Lektoraty 8 4,4 

Specjalność : Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

1. Filozofia 7 3,9 

2. Psychologia 12 6,7 

3. Socjologia 3 1,7 

4. Nauki medyczne 4 2,2 

5. Nauki prawne 2 1,1 

6. Lektoraty 8 4,4 

Pedagogika studia stacjonarne  i niestacjonarne II  stopnia  
profil praktyczny 
Specjalność : Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

1. Filozofia 2 1,1 

2. Psychologia 4 2,2 

3. Socjologia 1 0,6 

4. Lektoraty 6 3,3 

Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 
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1. Filozofia 2 1,1 

2. Psychologia 6 3,3 

3. Socjologia 1 0,6 

4. Językoznawstwo 3 1,7 

5. Lektoraty 6 3,3 
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Efekty uczenia się zakładane dla kierunku pedagogika 

 
Załącznik do Uchwały nr 20/2018  

Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych   

PWSZ w Płocku z dnia 20 czerwca 2018 r.                                                                                                                                                                        

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA,  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA,  PROFIL PRAKTYCZNY 

 

Pedagogika należy do grupy nauk humanistycznych i społecznych. Jej przedmiot badań jest 

umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk 

społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy 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, i ich kulturowych, 

społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika I stopnia, profil praktyczny  prowadzone 

na specjalnościach nauczycielskich i zgodne są z:  

 Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2016 poz. 1842 z 

późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz.U. z 2012 roku, poz. 131); 

 Uchwałą RGNiSW nr 486/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wzorcowych efektów 

kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, studia pierwszego stopnia – profil 

praktyczny; będą one uwzględnione w programie kształcenia; 

 Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów (Dz.U.  z dnia 30 września 2016 r., poz. 1596); 

 Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk  

drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach  szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – 

poziomy 6-8 (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r., poz. 1594). W sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać programy kształcenia; 

 Uchwałą nr 97/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 20 

grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Państwowej wyższej szkoły 

Zawodowej w Płocku. 
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Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika – profil praktyczny uwzględniają:  

- 20 efektów w zakresie wiedzy,  

- 28 efektów w zakresie umiejętności,  

-  9 efektów w zakresie kompetencji społecznych. 

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika odwołują się do dwóch obszarów kształcenia: 

obszaru nauk społecznych i obszaru nauk humanistycznych i obszaru nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

 

 Tabela 1.  Procentowy udział efektów kształcenia odnoszących się do obszarowych 

efektów kształcenia w zakresie nauk  społecznych i humanistycznych  

Efekty kształcenia w 

zakresie 

obszaru nauk 

społecznych 

obszaru nauk 

humanistycznych 

Wiedzy 60% 40% 

Umiejętności 65% 35% 

Kompetencji społecznych 90% 10%  

                  Ogółem 66,25% 33,75% 
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 Załącznik nr 1 do wytycznych dla rad wydziałów PWSZ w Płocku w sprawie warunków,    
                                                                                          jakim powinny odpowiadać programy kształcenia 

 

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia 
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
 

 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 
Kierunek studiów: 

 

 
Pedagogika  

 
Poziom kształcenia: 

 

 
Studia pierwszego stopnia 

 
Profil kształcenia: 

 

 
Praktyczny 

 
Forma studiów : 

 

 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: 

 

Obszar Nauk społecznych 
Obszar Nauk Humanistycznych 

 
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki 
pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone  w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 
 

 
Symbol efektu 

 
Efekty kierunkowe 

Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
– poziom 6  - kod składnika opisu 
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kierunkowego Po ukończeniu studiówpierwszegostopnia na 
kierunku pedagogika specjalna absolwent 

 
Ogólne 

 
Nauki 

społeczne 

 
Nauki 

humanistyczne 

 
Standardy 
kształcenia 
nauczycieli 

 
WIEDZA[ P6U_W]  absolwent zna i rozumie 

 

PED1P_W01 
Zna teorię, metodologię i terminologię ogólną 
szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych dla kierunku studiów. 

     P6S_WG 
 

P6S_WG 
 

P6S_WG 
SKN-1:c,d,f 

PED1P_W02 
Zna i  rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
właściwej dla kierunku studiów w działalności 
kulturalnej i medialnej. 

P6S_WG 
 
 

P6S_WG SKN-1:c,d,j 

PED1P_W03 

Ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania 
i uczenia się, oraz uniwersalnych, humanistycznych, 
społeczno-kulturowych, biologicznych, 
psychologicznych i medycznych kontekstów tych 
procesów w powiązaniu ze studiowaną specjalnością. 

P6S_WG P6S_WG 

 SKN - 1:c 

PED1P_W04 

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w 
cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i 
psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w 
odniesieniu do etapów edukacyjnych i rozwojowych 
właściwych dla studiowanej specjalności. 

P6S_WG P6S_WG 

 SKN - 1:a 

PED1P_W05 

Zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz 
funkcjonowania relacji społecznych, potrafi nazwać i 
opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i 
instytucje istotne dla studiowanej specjalności. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG/K  

PED1P_W06 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą teorii i procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego, 
technik, uwarunkowań komunikacji w kontekście 
studiowanej specjalności. 
 

P6S_WG P6S_WG  SKN - 1:b 
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PED1P_W07 

Zna współczesne teorie i koncepcje dotyczące 
wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie 
różnorodne uwarunkowania tych procesów w 
powiązaniu ze studiowaną specjalnością. 

P6S_WG P6S_WG 

  SKN - 1:d 

PED1P_W08 

Ma podstawową wiedzę o głównych środowiskach 
wychowawczych, ich tworzeniu, specyfice i procesach 
w nich zachodzących ukierunkowaną na zastosowanie 
praktyczne w wybranej sferze edukacyjnej. 

P6S_WG P6S_WG  

  SKN - 1:e 

PED1_W09 

Zna i rozumie budowę i funkcje systemów i instytucji 
właściwych dla zakresu działalności zawodowej 
właściwej dla kierunku studiów, a także cechy i 
potrzeby  ich odbiorców. 

P6S_WGK     P6S_WGK 
   SKN-
1:a,e,g,k 

PED1_PW10 

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i 
prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapów 
edukacyjnych i rozwojowych właściwych dla 
studiowanej specjalności i uwzględniającą specjalne 
potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków z 
zaburzeniami rozwoju. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 

        SKN - 1:f 
 

         
 

 

PED1_PW11 
Zna i rozumie charakter, miejsce  i znaczenie nauk 
społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych 
nauk. 

P6S_WG P6S_WG 
 

SKN-1:i 

PED1_PW12 

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach 
systemu edukacji, celach, podstawach prawnych, 
organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, posiada 
wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny 
jakości usług związanych ze studiowaną specjalnością. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG        SKN - 1:g 

PED1_PW13 

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i 
pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci, 
młodzieży w kontekście prawidłowości i 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG/K        SKN - 1:h 
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nieprawidłowości rozwojowych. 

PED1_PW14 
Zna specyfikę funkcjonowania uczniów wychowanków 
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów szczególnie uzdolnionych. 

P6S_WG P6S_WG 
 

       SKN - 1:i 

PED1P_W15 

Ma elementarną wiedzę o metodyce  wykonywania 
typowych zadań, normach, procedurach i dobrych 
praktykach stosowanych w różnych obszarach 
działalności pedagogicznej, zgodnie ze studiowaną 
specjalnością. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 

   SKN - 1:j 

PED1P_W16 
Ma elementarną wiedzę na temat projektowania 
ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego. 

P6S-WK P6S_WG P6S-WK 
SKN - 1:l 

PED1_PW14 
Zna specyfikę funkcjonowania uczniów wychowanków 
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów szczególnie uzdolnionych. 

  
 

     SKN - 1:i 

PED1P_W17 
Zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne, ma 
podstawową wiedzę na temat zasad i norm etycznych 
związanych z zawodem nauczyciela, pedagoga. 

P6S-WK P6S-WK P6S-WK 
 SKN - 1:m 

PED1P_W18 
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie 
technologii informatycznych i informacyjnych (ICT). 

P6S-WK P6S-WK   

PED1P_W19 
 

Posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad 
bezpieczeństwa     higieny pracy, udzielania pierwszej 
pomocy odpowiedzialności prawnej opiekuna. Zna 
pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego. 

P6S-WK P6S-WK P6S_WG/K SKN - 1:k 
SKN- 7 

PED1P_W20 

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu 
badań w pedagogice, a w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach 
badawczych ukierunkowaną na wybrany obszar 
działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 
kulturalnej bądź pomocowej związany ze  studiowana 
specjalnością. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG  

 
UMIEJĘTNOŚCI [P6U_U] - absolwent potrafi 
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PED1P_U01 

Potrafi dokonać obserwacji sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych oraz analizować różne przejawy 
zachowań w wybranym przez siebie obszarze 
społecznej praktyki odpowiednim do studiowanej 
specjalności. 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

SKN - 2:a 

PED1P_U02 

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z 
nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 
sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych i pomocowych a także motywów i 
wzorów ludzkich zachowań związanych ze studiowaną 
specjalnością. 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

SKN - 2:b 

PED1P_U03 

Potrafi identyfikować i interpretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy 
z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 
studiów 

  P6S_UW  P6S_UW 

 

SKN-2:b,c,d 

PED1P_U04 

Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną 
z zakresu pedagogiki, psychologii, oraz dydaktyki i 
metodyki 
szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i 
prognozowania sytuacji pedagogicznych, a także w celu 
oceny jakości usług związanych z działalnością 
pedagogiczną i dobierania strategii realizowania 
działań praktycznych w powiązaniu ze studiowaną 
specjalnością. 

 
P6S_UK 

 
P6S_UK 

 

SKN-2:c 

PED1P_U05 

Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych placówki edukacyjnej w kontekście 
studiowanej specjalności. Potrafi samodzielnie 
przygotować dostosować program i plan pracy do 
potrzeb i możliwości uczniów i wychowanków ( w tym 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

SKN - 2:k 
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ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmian 
zachodzących w świecie i nauce) zgodnie ze 
studiowaną specjalnością. 

PED1P_U06 

Umie pracować nad własnym rozwojem. Potrafi 
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych 
źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych 
technologii (ICT). 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

SKN - 2:d 
SKN- 5:a,b 

PED1P_U07 

Posiada elementarne umiejętności diagnostyczne i 
badawcze pozwalające na rozpoznawanie sytuacji 
dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi), opracowywania wyników obserwacji i 
formułowania wniosków. 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

SKN – 2: e 

PED1_U08 
Potrafi analizować badania związane z wybraną sferą 
działalności praktyczne dzięki posiadanym 
umiejętnościom badawczym. 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 
 

PED1_U09 

Potrafi formułować i analizować problemy badawcze, 
dobierać metody i narzędzia ich rozwiązywania z 
wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych 
dla kierunku studiów 

P6S_UW  

 
P6S_UW SKN-

2:a,b,c,d,e 

PED1_PU10 

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień pedagogicznych, z wykorzystaniem różnych 
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i innych dyscyplin powiązanych ze 
studiowaną specjalnością. 

P6S_UK P6S_UK  

SKN - 2:f 

PED1_PU11 

Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne, 
potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z 
różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji 
emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i 
konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w 
grupie, zespole wychowawczym, w klasie szkolnej. 

P6S_UK P6S_UK  

SKN - 2:f 
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PED1P_U12 

Potrafi inicjować i utrzymywać interakcje 
komunikacyjne oraz używać języka specjalistycznego i 
porozumiewać się w sposób klarowny, i spójny z 
osobami pochodzącymi z różnych środowisk. 

P6S_UK P6S_UK  

SKN - 2:f 

PED1P_U13 

Umie argumentować własne stanowisko, prezentować 
własne poglądy w odniesieniu do wybranych koncepcji 
i przejawów pedagogicznych działań związanych ze 
studiowaną specjalnością. Brać udział w debacie- 
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska  oraz 
dyskutować o nich 

P6S_UK P6S_UK  

SKN - 2:f 

PED1P_U14 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk biorąc pod uwagę ich adekwatność do 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych związanych z różnymi sferami 
działalności pedagogicznej i etapami edukacyjnymi 
zgodnie do studiowanej specjalności. 

P6S_UW P6S_UW  

     SKN - 2:g 

PED1P_U15 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – 
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w 
pełni przewidywalnych przez: 
- Właściwy dobór źródeł oraz informacji z  nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji, 

- Dobór oraz stosowanie właściwych metod i 
narzędzi  , w tym zaawansowanych technik 
informacyjno – komunikacyjnych (ICT) 

 
 

P6S_UO 
 
 
 

 

P6S_UO 
 
 

 

     SKN-2:g,h,i 
   SKN-5:a,b 

PED1P_U16 

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, 
posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem 
wychowawczym, klasowym), w zakresie studiowanej 
specjalności. 

P6S_UO 
 
 

P6S_UO 
 

 

 

       SKN - 2:i  

PED1P_U17 
Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierać ich 

P6S-UU P6S-UU  
       SKN - 2:j  
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samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także 
inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe 
życie. 

PED1P_U18 

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi 
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje 
dylematy etyczne, potrafi rozwiązywać problemy 
etyczne. Przewiduje skutki konkretnych działań 
pedagogicznych związanych ze studiowaną 
specjalnością. Umie dostosować normy i reguły 
działania pedagogicznego do aksjologicznego 
uniwersum. 

P6S-UU P6S-UU  

        SKN - 2:l  

PED1P_U19 

Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami 
normatywnymi w celu rozwiązywania zadania z 
zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 
studiów 

P6S_UW P6S_UW 

 
 

SKN-2:g,h 

PED1P_U20 

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie 
przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 
celów i zadań związanych z projektowaniem i 
podejmowaniem profesjonalnych działań związanych z 
obszarem studiowanej specjalności. 

P6S-UO P6S-UO P6S-UO 

       SKN - 2:m  

PED1P_U21 
Umie budować relacje społeczne z innymi uczestnikami 
procesów pedagogicznych, studiów i badań, umie pełnić 
różne role w sytuacji współpracy. 

P6S-UO P6S-UO P6S-UO  

PED1P_U22 

Posiada zdolność do inicjowania i organizowania 
działalności pedagogicznej w wybranym obszarze 
praktyki pedagogicznej związanej ze studiowaną 
specjalnością. 

P6S_UW P6S_UW 

  

PED1P_U23 

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać 
ewentualne obszary wymagające modyfikacji w 
przyszłym działaniu, potrafi wdrażać działania 
innowacyjne i zaprojektować plan własnego rozwoju 

 
P6S-UU 

 
P6S-UU 

 

  SKN - 2:n,o  
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zawodowego. 

PED1P_U24 

Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym 
uwzględnieniem pedagogicznego języka naukowego 

 
P6S_UK 

 
P6S_UK 

 
P6S_UK 

SKN-4:b 

PED1P_U25 

Umie dostrzec mechanizmy funkcjonowania jednostek 
i grup społecznych, zdaje sobie sprawę z podmiotowej 
roli człowieka w różnych strukturach społecznych 
będących przedmiotem w obszarze studiowanej 
specjalności. 

P6S_UW  

 
P6S_UW 

 
 
 
 

PED1P_U26 

Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania 
dotyczące roli instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub 
pomocowych oraz posiada umiejętność efektywnego 
wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub 
instytucji pozostającej w zainteresowaniu studiowanej 
specjalności. 

 
P6S_UW 

 
P6S_UW 

 
P6S_UW 

 

PED1P_U27 

Potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub 
grup społecznych w obrębie wybranego obszaru 
działalności pedagogicznej (edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej) związanych ze studiowaną specjalnością. 

 
P6S_UW 

 
P6S_UW 

 
P6S_UW 

SKN-2:i,j 

PED1P_U28 

Potrafi analizować i oceniać treści przekazu 
medialnego, umie wykorzystać przekaz w działalności 
edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej w obszarze studiowanej specjalności. 

 
P6S_UW 

 
P6S_UW 

 
P6S_UW 

 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE [ P6U_K] - absolwent jest gotów do 

 
PED1P_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności     
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pedagogicznych, własnego  profesjonalizmu oraz 
możliwości i ograniczeń. Rozumie potrzebę ciągłego 
aktualizowania swojej wiedzy, dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 
weryfikacji i samooceny własnych kompetencji 
zawodowych i dąży do ciągłego doskonalenia 
umiejętności pedagogicznych. 

P6S_ KK P6S_ KK 

PED1P_K02 

Posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej 
działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej. Ma przekonanie o 
sensie i potrzebie podejmowania działań 
pedagogicznych w środowisku społecznym, jest 
gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych. 
Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 
wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
pedagogiki. 

 
P6S_KO 

 
       P6S_KO 

 

SKN - 3:b 

PED1P_K03 

Potrafi optymalizować własną działalność  
pedagogiczną i hierarchizować cele. Ma świadomość 
konieczności prowadzenia zindywidualizowanych 
działań pedagogicznych (dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do 
uczniów, wychowanków ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 
P6S_ KR 

  
P6S_ KR 

SKN - 3:c 
 
 
 
 

 

PED1_K04 

Ceni profesjonalizm, ma świadomość znaczenia 
profesjonalizmu, dostrzega etyczny wymiar własnych 
działań pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad 
własną praktyką, wykazuje cechy refleksyjnego 
praktyka. 

P6S_KR P6S_KR 

 

SKN - 3:d 
 

PED1P_K05 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w tym: 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i 
P6S_KR P6S_KR 

  
 

SKN – 3:a,d,e,f 
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wymagania tego od innych 
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

 
 

PED1_K06 

Rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi 
rozwiązywać problemy etyczne w tym zakresie. Ma 
świadomość istnienia etycznego wymiaru 
diagnozowania i oceniania uczniów. 

P6S_ KR P6S_ KR   

PED1_K07 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego.  

 
P6S_KO 

 

 
P6S_KO 

 

 
SKN-3:b 

PED1P_K08 

Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i 
zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości 
pracy szkoły, placówki edukacyjnej (opiekuńczo- 
wychowawczej, resocjalizacyjnej i innej) zgodnie ze 
studiowaną specjalnością. Jest gotów do inicjowania 
działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy. 

 
P6S_KO 

 

 
P6S_KO 

  

 
      
      SKN - 3:g  

 
 

          
 

PED1P_K09 
Jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje 
działania pedagogiczne w zakresie studiowanej 
specjalności. 

P6S_ KR P6S_ KR   

 

 

 
Objaśnienie  oznaczeń w symbolach:  
Ped – efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika 1- studia pierwszego stopnia 
P – profil  praktyczny 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia; 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych; 
01,02,03 i kolejne – numer efektu kształcenia
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Załącznik do Uchwały nr 22/2018 Rady Wydziału    
Nauk Humanistycznych i Społecznych  PWSZ w                                                                                                                                                                                  
Płocku z dnia 20 czerwca 2018 r. 

 

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

Pedagogika 

studia II stopnia, profil praktyczny 

 
Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych i społecznych. Wiedza o edukacji ma swe źródła w różnych  

dziedzinach oraz dyscyplinach naukowych. Przedmiot badań pedagogiki jest 

umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk 

społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy 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 i 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. 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – 

poziomy 6–8. (Dz.U. 2016 poz. 1594). 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r.  w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 

poz. 1596). 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 

2016 poz. 1842 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 

2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). 
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Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, II stopień- profil praktyczny 

uwzględniają:  

- 13 efektów w zakresie wiedzy,  

- 15 efektów w zakresie umiejętności,  

-  9 efektów w zakresie kompetencji społecznych 

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika, studia II stopnia odwołują się do dwóch 

obszarów kształcenia: obszaru nauk społecznych i obszaru nauk humanistycznych. 
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Tabela. Procentowy udział efektów kształcenia odnoszących się do obszarowych  

efektów kształcenia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych 

 

Efekty kształcenia w 
zakresie 

obszaru nauk 
społecznych 

obszaru nauk humanistycznych 

Wiedzy 45,45%  54,55%  
Umiejętności 52,00%  48,00%  
Kompetencji społecznych 38,46%                     61,54%  
Ogółem 46,67%  53,33%  
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                                                                                        Załącznik nr 1 do wytycznych dla rad wydziałów PWSZ w Płocku w sprawie warunków,    
                                                                                          jakim powinny odpowiadać programy kształcenia 

 
Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia 

 
Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 
Kierunek studiów: 

 

 
Pedagogika  

 
Poziom kształcenia: 

 

 
Studia drugiego stopnia 

 
Profil kształcenia: 

 

 
Praktyczny 

 
Forma studiów: 

 

 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: 

 

Obszar nauk społecznych 
Obszar nauk humanistycznych 

 
 
 
 

 
 
 

Symbol efektu 
kierunkowego 

 
 
 

Kierunkowe efekty kształcenia 
 

Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
– poziom 7  - kod składnika opisu 

 
Ogólne 

 
Nauki 

humanistyczne 

 
Nauki 

społeczne 

 
Standardy 
kształcenia 
nauczycieli 



 

23 

 

 
WIEDZA: ABSOLWENT 

 
Ped2P_W01 w pogłębionym stopniu zna i rozumie zastosowania 

praktyczne wiedzy właściwej dla kierunku pedagogika 
w działalności kulturalnej, medialnej i edukacyjnej  

P7S_WG P7S_WG   
SKN-1:c,d,j 

Ped2P_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 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG  
SKN-1:c,d,f 

Ped2P_W03 zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej 
zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie 
rozszerzonym 
 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG  
SKN-1:c,d,f,g 

Ped2P_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat 
specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki 
(zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i 
metody badań stosowane w naukach społecznych i 
humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść 
metodologicznych; rozumie postulat 
wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w 
pedagogice) 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG  
 

SKN-1:d,f 

Ped2P_W05 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych oraz etyki zawodowej; zna i rozumie zasady 
zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz 
formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości  

P7S_WK P7S_WK P7S_WK  
SKN-1:l,m 

Ped2P_W06 
 

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

P7S_WG 
P7S_WK 

 

P7S_WG/K P7S_WG  
SKN-1:a,e,g,k 
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wiedzę o celach, organizacji  
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 
pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w 
wybranych zakresach 

Ped2P_W07 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o 
współczesnych trendach rozwoju dyscyplin naukowych 
istotnych dla procesu kształcenia, w szczególności 
pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, 
rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania 

P7S_WG 

P7S_WG P7S_WG 

SKN-1:c,d 

Ped2P_W08 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 
subdyscyplin  
i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, 
teorię  
i metodykę 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG SKN-1:j 

Ped2P_W09 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, 
pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych 
zakresach 

P7S_WG P7S_WG/K P7S_WG SKN-1:b,d,e,h,i 

Ped2P_W10 w pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy człowieka 
jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego 
struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania  

P7S_WG  P7S_WG SKN-1:b,d,e,h,i 

Ped2P_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 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG SKN-
1:b,d,e,h,i,k 

Ped2P_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii 
wychowania, uczenia się i nauczania oraz wiedzę o 
środowiskach wychowawczych, ich specyfice i 
procesach w nich zachodzących 

P7S_WG P7S_WG  SKN-1:c,d,e 
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Ped2P_W13 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach 
systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne 
innych krajów 

P7S_WK P7S_WG/K  SKN-1:g,k 

 
 

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT 
 

Ped2P_U01 

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   

P7S_UW 

P7S_UW P7S_UW SKN-2:a,b,c,d,e 

Ped2P_U02 

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 

P7S_UW 

P7S_UW P7S_UW SKN-2:a,b,e 

Ped2P_U03 

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 

P7S_UW 

P7S_UW P7S_UW SKN-2:b,c,d 

Ped2P_U04 

potrafi prognozować i modelować złożone procesy 
społeczne oraz ich praktyczne skutki z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin 
naukowych właściwych dla kierunku pedagogika  

P7S_UW 

 P7S_UW SKN-2:a,b,c,g 

Ped2P_U05 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej 
działalności pedagogicznej sposób postępowania, 

P7S_UW 
P7S_UW P7S_UW SKN-2:g,h,i 
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potrafi dobierać środki i metody pracy w celu 
efektywnego wykonania pojawiających się zadań 
zawodowych 

Ped2P_U06 

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować  
i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i 
innowacyjnie wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach poprzez: 

 właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i 
prezentacji tych informacji, 

 dobór oraz stosowanie właściwych metod i 
narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

P7S_UW 

P7S_UW P7S_UW SKN-2:g,h,i,j 
SKN-5:a,b 

Ped2P_U07 

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu 
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie pedagogiki oraz innych 
dyscyplin naukowych, jak i z odbiorcami spoza grona 
specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych; potrafi prowadzić debatę na dany 
temat  

P7S_UK P7S_UK 

P7S_UK SKN-2:f,m 
SKN-6:a,b 

Ped2P_U08 

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej 
terminologii 

P7S_UK P7S_UK 

P7S_UK SKN-4:b 

Ped2P_U09 

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 

P7S_UK  

P7S_UK SKN-2:i,j,l 
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Ped2P_U10 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz 
przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę 
lidera w zespole 

P7S_UO  
P7S_UO SKN-2:i,j,k,m 

Ped2P_U11 

potrafi  twórczo animować pracę 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 

P7S_UU 

P7S_UU  SKN-2:l,n,o 

Ped2P_U12 

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 różnych 
zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych 
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i innych dyscyplin  

P7S_UK 

P7S_UK P7S_UK SKN-2:b 
SKN-5:a,b 

Ped2P_U13 

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

P7S_UW 

P7S_UW P7S_UW SKN-2:g,h,i 
 

Ped2P_U14 

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 
teoretycznymi z zakresu dyscyplin nauki właściwych 
dla pedagogiki w celu analizowania podejmowanych 
działań praktycznych 

P7S_UW 

P7S_UW P7S_UW SKN-2:g,h,i 
SKN-5:b 

Ped2P_U15 

potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie, projektować swoją karierę 
zawodową i kierować jej przebiegiem zgodnie z 
zasadami prawnymi, zawodowymi i etycznymi i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  

P7S_UU 

P7S_UU  SKN-2:d,l,n,o 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT 
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Ped2P_K01 
 

jest gotów 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 

P7S_KR P7S_KR P7S_KR SKN-3:b,g 

Ped2P_K02 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy  
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego 

P7S_KR P7S_KR P7S_KR SKN-3:a,d,e 

Ped2P_K03 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych, w tym dotyczących: 
- rozwijania dorobku w zawodzie pedagoga 
- podtrzymywania etosu zawodu pedagoga 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 
obowiązującej pedagoga oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad 

P7S_KR P7S_KR P7S_KR SKN-3:a,d,e 

Ped2P_K04 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; 
wykazuje gotowość do uczestniczenia w życiu 
kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form  

P7S_KR P7S_KR  SKN-3:c,f,g 

Ped2P_K05 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; uznaje 
znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i pratycznych właściwych dla kierunku 
pedagogika, jest gotów do krytycznej oceny 
odbieranych treści  

P7S_KK  P7S_KK SKN-3:a,b,f 
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Ped2P_K06  ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i 
świata   

P7S_KO P7S_KO  SKN-3:b 
 

Ped2P_K07 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 

P7S_KO P7S_KO  SKN-3:d 

Ped2P_K08 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami 
realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się 
rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 
pedagogicznych 

P7S_KO P7S_KO  SKN-3:b,g 
SKN-7 

Ped2P_K09 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego, inicjować działania na rzecz 
interesu publicznego, jest gotów do myślenia i działania 
w sposób przedsiębiorczy  

P7S_KO P7S_KO P7S_KO SKN-3b 
SKN-7 
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Objaśnienia: 

 Ped (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia kierunku Pedagogika 

 cyfra 2 - poziom kształcenia odpowiadający studiom drugiego stopnia 

 litera P - profil kształcenia praktycznego 

 W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 

 U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 

 K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 P7S_WG, P7S_WK, P7S_WG/K – kod składnika opisu dotyczącego kształcenia w 

zakresie wiedzy 

 P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO, P7S_UU  – kod składnika opisu dotyczącego kształcenia w 

zakresie umiejętności 

 P7S_KR, P7S_KK, P7S_KO – kod składnika opisu dotyczącego kształcenia w zakresie 

kompetencji społecznych 

 SKN – standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

 cyfra 1- standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

w zakresie wiedzy 

 cyfra 2- standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

w zakresie umiejętności 

 cyfra 3- standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

w zakresie kompetencji społecznych 

 cyfra 4- standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

w zakresie języka obcego 

 cyfra 5- standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

w zakresie technologii informacyjnej 

 cyfra 6- standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

w zakresie emisji głosu    

 cyfra 7- standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy                  

 litery: „a – o” – szczegółowe standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela w wyżej wymienionych  zakresach 
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Prezentacja uczelni 
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (do 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Płocku) jest publiczną uczelnią utworzoną w 1999 r. Powstała na bazie 

dwóch kolegiów nauczycielskich: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i 

Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000. 

Zasady funkcjonowania Uczelni określa Statut PWSZ w Płocku z 20 XII 2011 r. z 

pózn. zm. (od 1 X 2019 r. Statut Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zatwierdzony 

przez Senat 10 IX 2019 r.). Władze Uczelni stanowią: rektor – prof. ucz. dr hab. n. med. 

Maciej Słodki, prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr Agnieszka Grażul-Luft, 

prorektor ds. nauki i rozwoju – dr Anna Nowacka. W swoich działaniach Uczelnia kieruje 

się zasadami wolności badań naukowych (i twórczości artystycznej), wolności nauczania 

oraz autonomii społeczności akademickiej. Do podstawowych zadań Uczelni należy 

prowadzenie kształcenia na studiach o profilu praktycznym, uwzględniającego potrzeby 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym także na studiach podyplomowych. Uczelnia 

zapewnia wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo, tradycji 

narodowej, umacniania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka. Stwarza 

warunki do rozwoju kultury fizycznej wszystkich studentów, także osobom 

niepełnosprawnym, którzy mają zagwarantowany pełny udział w procesie rekrutacji 

oraz kształcenia. Ponadto Uczelnia dba o upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki 

i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz 

działanie na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. 

W Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 przyjęto misję Uczelni, która polega na 

realizacji celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków 

zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i równości dostępu do wiedzy. 

Działania Uczelni stwarzają szansę dla młodzieży pochodzącej z Płocka i regionu 

północnego Mazowsza do zdobycia wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz 

umożliwiają dobre przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. Oferta Uczelni 

wychodzi naprzeciw  intelektualnym aspiracjom mieszkańców regionu i dynamicznie 

zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Studia pedagogiczne, prowadzone od 

początku istnienia Uczelni, stanowią kontynuację bogatych tradycji kształcenia 

nauczycieli w Płocku w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie Uczelnia 

jest nowoczesną placówką, wykorzystującą osiągnięcia nauki i techniki, co ułatwia stale 

modernizowana baza dydaktyczna, w tym specjalistyczne pracownie. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale nauk Humanistycznych i Społecznych w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Pedagogika realizowane były 

następujące specjalności (wszystkie o profilu praktycznym): 

studia I stop. 

Rok I 

 Pedagogika –program wspólny dla wszystkich specjalności  

Rok II 

 edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

 pedagogika sądowa z mediacją 

 wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

Rok III 

 edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, 

 pedagogika sądowa z mediacją 

 edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym, 

studia II stop. 

Rok I i II 

 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

 resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 

Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika wynika ze strategii Uczelni, w 

której kształcenie oparte jest na wysokim poziomie jakości usług edukacyjnych i 

współpracy z otoczeniem, doświadczeniach naukowo-badawczych kadry oraz 

nowoczesnych technikach nauczania. Ponadto jest ona spójna ze Strategią rozwoju 

naukowego Wydziału na lata 2017-2020, której celem jest osiągnięcie wysokiego 

poziomu w zakresie działalności naukowej, poziomu i stanu kadry i oferty oraz 

koncepcji kształcenia kwalifikującego Wydział jako jednostkę o charakterze 

akademickim.  

Cele kształcenia na studiach I i II stop. obejmują m.in.:  
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 wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą 

prowadzenia działalności wychowawczo-dydaktycznej zgodnie ze zmianami 

zachodzącymi we współczesnym systemie oświaty; 

 kształtowanie wysokiego poziomu świadomości poznawczej dotyczącej zasad 

teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość; 

 umożliwienie doskonalenia umiejętności komunikacyjnych; 

 kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, postaw prospołecznych oraz 

poczucia odpowiedzialności; 

 umożliwienie studentom doskonalenia umiejętności radzenia sobie na rynku 

pracy. 

Cele kształcenia na studiach II stopnia ukierunkowane są m.in. na aktywność 

naukowo-dydaktyczną studentów, co umożliwia im zdobycie wiedzy na wysokim 

poziomie oraz pogłębione przygotowanie praktyczne do wykonywania zadań 

zawodowych. 

Program kierunku pedagogika, studia I i II stop. oparty jest na dążeniu do 

spełniania wysokich standardów naukowych i dydaktycznych. W procesie 

dydaktycznym uwzględnia się m.in. wychowanie studentów w duchu poszanowania 

praw i godności człowieka, uczuć narodowych i tolerancji światopoglądowej, 

odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków oraz współpracę z innymi 

uczelniami. Dzięki realizacji tej koncepcji absolwenci posiadają wiedzę i praktyczne 

umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej, rozwoju zawodowego i 

osobistego. 

Konstrukcja programu kształcenia na kierunku pedagogika pozwala na 

wyposażenie studentów w wiedzę oraz umożliwia praktyczne przygotowanie do 

wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola, klas I-III, pedagoga szkolnego, 

wychowawcy świetlicy, a także, dzięki uzyskiwanym kwalifikacjom pedagogicznym na 

wszystkich specjalnościach, daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach 

specjalistycznych w strukturach administracji państwowej i samorządowej 

odpowiedzialnej za edukację, profilaktykę i resocjalizację. Profil kształcenia realizowany 

na kierunku pedagogika wpisuje się w potrzeby społeczno-gospodarczego otoczenia 

Uczelni, m.in. placówek oświatowych, związanych z pomocą rodzinie i 

resocjalizacyjnych. Stanowią one miejsca praktyk i potencjalne miejsca zatrudnienia.  
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Koncepcja uwzględnia potrzeby rynku pracy. Podstawowym założeniem jest 

wyposażenie absolwenta w kompetencje praktyczne w kontekście pracy zawodowej. 

Stąd podejmowane ciągłe działania mające na celu konsultowanie zmian programu z 

Komisją Programowo-Dydaktyczna (składającą się z nauczycieli akademickich, studenta 

oraz przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych – m.in. dyrektorów placówek 

oświatowych, pomocy rodzinie, resocjalizacji). Komisja opiniuje propozycje zmian w 

programie kształcenia w celu dostosowania do wymagań rynku pracy oraz oczekiwań 

otoczenia społecznego Uczelni. Interesariusze zewnętrzni brali udział w pracach nad 

zmianami w w programie studiów na kierunku pedagogika w ramach projektu 

POWR.03.05.00-00-Z069/17, opiniując program kształcenia, wskazując obszary istotne 

z praktycznego punktu widzenia i przygotowując propozycje zmian w kartach 

przedmiotów.  

 

Absolwenci studiów I stop. uzyskują tytuł zawodowy licencjata oraz 

przygotowanie pedagogiczne, jak również uprawnienia do kontynuowania kształcenia 

na studiach II stop. Ponadto, w zależności od realizowanej specjalności, zdobywają 

adekwatne kwalifikacje szczegółowe. Absolwenci studiów II stop. uzyskują tytuł 

zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Ponadto, w zależności do 

realizowanej specjalności zdobywają adekwatne kwalifikacje szczegółowe: 

 edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – kwalifikacje do 

pracy edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej w przedszkolu i szkole 

podstawowej w zakresie nauczania zintegrowanego, czyli do pracy z dziećmi w 

wieku 3-9 lat; 

 pedagogika sądowa z mediacją – kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych różnego typu w charakterze pedagoga szkolnego, w 

świetlicach środowiskowych, ośrodkach pomocy społecznej, w służbach 

społecznych, sądownictwie itp.; 

 edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym – kwalifikacje do pracy w 

szkołach różnego typu w charakterze pedagoga szkolnego, na stanowiskach 

specjalistycznych w strukturach administracji państwowej i samorządowej 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, w zespołach zarządzania 

kryzysowego, obronie cywilnej, w formacjach i służbach państwowych 

związanych z bezpieczeństwem, m. in; w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej czy Straży Miejskiej oraz 

do pracy w charakterze pracowników cywilnych w firmach świadczących usługi z 

zakresu ochrony osób i  mienia; 

 wychowanie przedszkolne z językiem angielskim – kwalifikacje uprawniają do 

pracy edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej realizowanej w przedszkolu, w 

tym również jako nauczyciel języka angielskiego. 

Absolwenci studiów II stop. uzyskują tytuł zawodowy magistra oraz 

przygotowanie pedagogiczne. Ponadto, w zależności od realizowanej specjalności, 

zdobywają adekwatne kwalifikacje szczegółowe: 

 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – kwalifikacje do pracy w 

charakterze nauczyciela w przedszkolu; w klasach I-III, pedagoga w szkole, w 

placówkach wychowania pozaszkolnego, w placówkach zapewniających opiekę i 

wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania; 

wychowawcy w świetlicach szkolnych, w szkolnych schroniskach 

młodzieżowych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach 

wsparcia dziennego; nauczyciela wychowawcy w internatach. 

 resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych – kwalifikacje do pracy w 

charakterze nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek o charakterze 

opiekuńczym i edukacyjnym, w placówkach zapewniających  opiekę i 

wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania,  w 

świetlicach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach 

profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz w szeroko pojętym wymiarze 

sprawiedliwości, służbach mundurowych i paramilitarnych, w sektorze 

bankowym i skarbowym. 

Zestawienie specjalności oferowanych na poszczególnych poziomach studiów na 

kierunku pedagogika wraz z sylwetką absolwenta zamieszczono w załączniku A. 

Wśród cech wyróżniających koncepcję kształcenia na kierunku pedagogika 

należy wymienić bardzo mocne upraktycznienie kierunku, np. na studiach II stop., 

specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne udział liczby punktów 

ECTS, które student uzyskuje realizując moduły zajęć powiązane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym stanowi około 80% ogólnej liczby punktów ECTS.  

W koncepcji kształcenia na kierunku pedagogika uwzględnia się przygotowanie 

przyszłych nauczycieli do reagowania na dynamiczne zmiany zachodzące w 



 

38 

 

społeczeństwie. W związku z tym, w ramach projektu Jakość kluczem do kształcenia na 

potrzeby regionalnego rynku pracy POWR.03.05.00-00-z069/17 dokonano zmian w 

programach kształcenia w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb społeczno-

gospodarczych, m.in. poprzez wprowadzenie nowych przedmiotów takich, jak np. 

Sposoby komunikacji interpersonalnej i współpracy, Projekt pedagogiczny (w ramach 

studiów I stop.), Nowe media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Psychologia 

rozwojowa w praktyce pedagogicznej, Rozwój zawodowy i osobisty, Edukacja 

integracyjna i włączająca (w ramach studiów II stop.). Ponadto do grupy przedmiotów 

fakultatywnych wprowadzono przedmioty prowadzone w języku angielskim na 

poziomie B2+ (na poziomie studiów I stop.: Kompetencje międzykulturowe w pracy 

pedagoga, Muzykoterapia w praktyce pedagogicznej; na poziomie studiów II stop.: 

Patologie społeczne, Działania prewencyjno-profilaktyczne w stosunku do dzieci 

zagrożonych uzależnieniem).  

Realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika jest w ścisły sposób 

powiązana z efektami uczenia się, które są spójne zarówno z efektami ujętymi w Polskiej 

Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i określonymi w standardzie 

kształcenia nauczycieli. W zależności od poziomu kształcenia oczekiwane jest 

osiągnięcie efektów na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym, w zakresie 

właściwym dla realizowanej specjalności nauczycielskiej.  

W procesie kształcenia akcentuje się wiedzę: 

 z zakresu teorii i terminologii z obszaru pedagogiki i innych dyscyplin 

właściwych dla kierunku studiów (np. psychologia, filozofia, nauki socjologiczne 

itp.) oraz praktycznego ich zastosowania; 

 interdyscyplinarna wiedzę na temat takich procesów, jak edukacja, wychowanie 

czy uczenie się oraz ich uczestników (głównie dzieci i młodzież w kontekście 

funkcjonowania w normie i patologii); 

 wiedzę na temat instytucji realizujących działalność edukacyjną, wychowawczą i 

opiekuńczą, jak również pomocową.  

Umiejętności kluczowe dotyczą: 

 wykorzystywania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz innych dyscyplin 

naukowych w sytuacjach praktycznych związanych z aktywnością edukacyjną, 

wychowawczą, opiekuńczą i pomocową; 
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 rozwijania umiejętności obserwowania, analizowania, interpretowania, 

identyfikowania zjawisk i procesów pedagogicznych oraz indywidualizowania 

wdrażanych oddziaływań; 

 komunikacji oraz sprawnego wypowiadania się w tematyce pedagogicznej; 

 posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności 

praktycznej, jak również umiejętność rozwiązywania problemów etycznych.  

W zakresie kompetencji społecznych za kluczowe uznaje się; 

 samoświadomość w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

 postawę odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej (z uwzględnieniem 

wymiaru etycznego oraz troski o dorobek i tradycje zawodu, gotowość do 

komunikowania się i współpracy).  

 

Do roku akademickiego 2018/2019 efekty uczenia się na kierunku pedagogika 

uwzględniały wymagania wynikające z Rozporządzenia MNiSW z 17 I 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Od 

roku 2019/2020 efekty uczenia się na kierunku pedagogika uwzględniały wymagania 

wynikające z Rozporządzenia MNiSW z 25 VII 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Powiązanie efektów 

kształcenia nauczycieli znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach zawierających 

opisy efektów uczenia się. 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Uczelnia kształci studentów na kierunku pedagogika na studiach stacjonarnych I i II 

stop. i na studiach niestacjonarnych – studia II stop. 

Formy prowadzonych zajęć: wykład, ćwiczenia (grupy ok. 20 os.), konwersatorium 

(grupy ok. 30 os.), seminarium dyplomowe (10-12 os.). 

 

Studia I stop. profil praktyczny  

Studia stacjonarne 

Studenci zdobywają wiedzę ogólnopedagogiczną i psychologiczną w ramach modułów 

psychologiczno-pedagogicznego i kształcenia ogólnego w ramach takich przedmiotów, 
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jak np.: Psychologia, Pedagogika ogólna, Filozofia, Teoria wychowania, Biomedyczne 

podstawy rozwoju i wychowania, Podstawy prawa i organizacji oświaty, Etyka ogólna i 

zawodowa, Pedagogika społeczna, Historia myśli pedagogicznej, Sposoby komunikacji 

interpersonalnej i współpracy, Metody i techniki badań pedagogicznych z elementami 

statystyki, Socjologia, Emisja głosu, Przedsiębiorczość i kultura pracy, Psychologia 

rozwojowa, Pedagogika specjalna, Ochrona własności intelektualnej, Technologie 

informacyjne. Doskonalą oni swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na 

przedmiotach specjalizacyjnych, które opisane są poniżej przy poszczególnych 

specjalnościach.  Studenci mają możliwość wyboru dyscypliny sportowej w ramach zajęć 

wychowania fizycznego (piłka siatkowa, piłka nożna, siłownia, zajęcia 

ogólnorozwojowe, aerobik). Ponadto mają możliwość doskonalenia umiejętności 

językowych na zajęciach z języka obcego (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski). Poza tym 

mogą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych prowadzonych w języku angielskim w 

ramach toku studiów.  

 

Specjalności (poniższe dane uwzględniają realizowane studia stacjonarne oraz ujęte w 

programie studia niestacjonarne) 

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

Liczba semestrów – 6 

Liczba punktów ECTS – 180 

Liczba godzin dydaktycznych – 2265/1440 (w tym 360 godz. praktyki).  

Formy prowadzonych zajęć (zajęcia wymagające bezpośredniej obecności nauczyciela 

akademickiego): 

 wykłady – 550/315 godz. 

 ćwiczenia– 825/680 godz. 

 konwersatorium – 830/385 godz. 

 seminarium – 60/60 godz. 

 Zajęcia praktyczne stanowią 75,72 %/77,32% godz. oraz 72,78%/68,89% ECTS  

 Zajęcia do wyboru stanowią 73,51 %/78,35% godz. oraz 79,86 %/70% ECTS   

Od III semestru studenci mają możliwość wyboru specjalności. Przykładowe przedmioty 

specjalnościowe: Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z 

metodyką, Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Edukacja 

motoryczno-zdrowotna z metodyką, Pedagogika twórczości i zdolności, Gry i zabawy 
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ruchowe w przedszkolu, Arteterapia w kształceniu i wychowaniu, Literatura dziecięca i 

kultura żywego słowa. 

Przedmioty specjalnościowe są prowadzone zarówno przez odpowiednio 

przygotowanych do tego nauczycieli akademickich, jak i praktyków z otoczenia 

społeczno-gospodarczego.  

 

Pedagogika sądowa z mediacją 

Liczba semestrów- 6 

Liczba punktów ECTS – 180 

Liczba godzin dydaktycznych – 2250/1365 (w tym 360 godz. praktyki).  

Formy prowadzonych zajęć (zajęcia wymagające bezpośredniej obecności nauczyciela 

akademickiego): 

 wykłady – 705/385 godz. 

 ćwiczenia – 960/700 godz. 

 konwersatorium – 525/185 godz. 

 seminarium – 60/60 godz. 

 Zajęcia praktyczne stanowią 68,67%/71,79% godz.oraz 67,22 %/66,11% ECTS 

 Zajęcia do wyboru stanowią 74%/78,02 % godz. oraz  72,22 %/72,22% ECTS 

Od III semestru studenci mają możliwość wyboru specjalności. Przykładowe przedmioty 

specjalnościowe: Metodyka pracy mediatora, Poradnictwo i system wsparcia rodzin, 

Wprowadzenie do negocjacji i mediacji, Diagnozowanie i opiniowanie 

psychopedagogiczne w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych, Komunikacja 

społeczna, Wybrane problemy współczesnej rodziny, Mediacje rodzinne w konflikcie 

rozwodowym, Mediacje w sprawach karnych i nieletnich, Zagadnienia patologii 

społecznej, Rola i zadania kuratora sądowego. 

Przedmioty specjalnościowe są prowadzone zarówno przez odpowiednio 

przygotowanych do tego nauczycieli akademickich, jak i praktyków z otoczenia 

społeczno-gospodarczego.  

 

Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

Liczba semestrów – 6 

Liczba punktów ECTS – 180 

Liczba godzin dydaktycznych – 2345/1455 (w tym 360 godz. praktyki).  
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Formy prowadzonych zajęć (zajęcia wymagające bezpośredniej obecności nauczyciela 

akademickiego): 

 wykłady – 465/295 godz. 

 ćwiczenia – 1205/805 godz. 

 konwersatorium – 615/295 godz. 

 seminarium – 60/60 godz. 

 Zajęcia praktyczne stanowią 80,14 %/79,73% godz. oraz 78,33 %/71,11% ECTS 

 Zajęcia do wyboru stanowią 75,48%/ 78,35% godz. oraz 71,11/ 71,67 % ECTS   

Od III semestru studenci mają możliwość wyboru specjalności. Przykładowe przedmioty 

specjalnościowe: Pedagogika przedszkolna, Wychowanie polonistyczne w przedszkolu, 

Edukacja matematyczna w przedszkolu, Metodyka wychowania przedszkolnego, 

Elementy wczesnego wspomagania dziecka, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Twórczość 

małego dziecka, Przyroda w przedszkolu, Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu, 

Konwersacje z elementami wiedzy o kraju anglojęzycznego, Fonetyka języka 

angielskiego, Drama w edukacji lingwistycznej dzieci, Metodyka nauczania języka 

angielskiego. 

Przedmioty specjalnościowe są prowadzone zarówno przez odpowiednio 

przygotowanych do tego nauczycieli akademickich, jak i praktyków z otoczenia 

społeczno-gospodarczego.  

 

Studia II stop. Profil praktyczny 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Studenci zdobywają wiedzę ogólnopedagogiczną oraz z dyscyplin naukowych 

pokrewnych w ramach modułów: metodologicznego (statystyka i metodologia badań 

społecznych), pedagogicznego (pedagogika ogólna, andragogika, współczesne tendencje 

w kształceniu i wychowaniu, pedeutologia, wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, 

pedagogika porównawcza), filozoficzno-psychologiczno-socjologicznego (współczesne 

koncepcje filozofii i etyki, antropologia kulturowa, kultura języka, współczesne 

problemy socjologii, współczesne problemy psychologii, logika). Mają możliwość 

doskonalenia swoich umiejętności językowych na zajęciach z języka obcego (do wyboru: 

j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski). W ramach 90 godz. osiągają 6 ECTS (niestacjonarne: 

60 godz., 4 ECTS). Poza tym mogą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych 

prowadzonych w języku angielskim w ramach toku studiów.  
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Formy prowadzonych zajęć: wykład, ćwiczenia (grupy 20 os.), konwersatorium (grupy 

ok. 30 os.), proseminarium/seminarium dyplomowe 8-10 os.).  

Wybór specjalności na studiach II stop. dokonywany jest przed rozpoczęciem studiów.                 

                     

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Liczba semestrów – 4 

Liczba punktów ECTS – 120 

Liczba stacjonarne/liczba niestacjonarne 

Liczba godz. dydaktycznych – 1475/1230 (w tym 360 godz. praktyki) 

Formy prowadzonych zajęć (zajęcia wymagające bezpośredniej obecności 

nauczyciela akademickiego): 

 wykłady –  245/170 godz. 

 ćwiczenia –  325/200 godz. 

 konwersatorium –  825/780 godz. 

 proseminarium – 20/20 godz. 

 seminarium – 60/60 godz. 

 Zajęcia praktyczne stanowią 81,36%/85,36% godz. oraz 80,83%/80% ECTS  

 Zajęcia do wyboru stanowią 75,25%/82,11% godz. oraz 71,67 %/75% ECTS   

Przykładowe przedmioty specjalnościowe: Pedagogika zabawy, Wychowanie muzyczne 

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne, Wychowanie przez sztuki plastyczne w 

przedszkolu i klasach  I-III, Współczesne tendencje w kształceniu i wychowaniu, 

Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach  I-III, Dydaktyka edukacji 

przedszkolnej, Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego. 

Przedmioty specjalnościowe są prowadzone zarówno przez odpowiednio 

przygotowanych do tego nauczycieli akademickich, jak i praktyków z najbliższego 

otoczenia społeczno-gospodarczego.  

 

Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 

Liczba semestrów – 4 

Liczba punktów ECTS –120 

Liczba stacjonarne/liczba niestacjonarne 

Liczba godz. dydaktycznych – 1465/1120 (w tym 360 godz. praktyki).  
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Formy prowadzonych zajęć (zajęcia wymagające bezpośredniej obecności nauczyciela 

akademickiego): 

 wykłady – 280/180 godz. 

 ćwiczenia – 790/660 godz. 

 konwersatorium –  315/200 godz. 

 proseminarium – 20/20 godz. 

 seminarium – 60/60 godz. 

 Zajęcia praktyczne stanowią 82,93 %/86,6% godz. oraz 85%/85% ECTS     

 Zajęcia do wyboru stanowią 76,1%/ 80,8 % godz. oraz 74,17%/74,17% ECTS  

Przykładowe przedmioty specjalnościowe: Diagnoza w resocjalizacji, Probacja, Patologie 

społeczne, Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej – współczesne tendencje, 

Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna, Twórcza resocjalizacja, Profilaktyka 

kreatywna, Resocjalizacja w instytucjach resocjalizacyjnych i środowisku otwartym. 

Przedmioty specjalnościowe są prowadzone zarówno przez odpowiednio 

przygotowanych do tego nauczycieli akademickich, jak i praktyków z otoczenia 

społeczno- gospodarczego.  

Treści programu studiów na stopniu I i II są spójne z efektami uczenia się, co 

odzwierciedlają karty przedmiotów. Przykłady spójności z efektami uczenia się zawarto 

w załączniku B. 

Nauczyciele akademiccy stosują adekwatne do treści i zamierzonego efektu 

metody dydaktyczne (wykłady, wykłady z prezentacją multimedialną, dyskusje, 

projekcje filmowe, spotkania z praktykami – specjalistami w danej dziedzinie itp. ), 

urozmaicając często zajęcia metodami aktywizującymi (praca grupowa, burza mózgów, 

mapy myśli, itp. ). Przykłady metod podano w załączniku B. 

W 2018 r. w ramach POWR.03.05.00-00-Z069/17 wprowadzono do programów 

innowacyjne zmiany umożliwiające studentom zdobywanie umiejętności i kompetencji 

społecznych opartych na doświadczeniu praktycznym i wiedzy naukowej. Zwiększono 

liczbę zajęć praktycznych, wiele konwersatoriów zamieniono na ćwiczenia, 

wprowadzone zostały zajęcia w języku angielskim, przedmioty specjalistyczne zostały 

dobrane w wyniku konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi po wnikliwej analizie 

potrzeb rynku pracy. W wyniku tych działań powstały innowacyjne programy studiów 

na kierunku pedagogika, które scharakteryzowano poniżej. Programy profilu 
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ogólnoakademickiego oraz praktycznego wprowadzone przed zmianą programu w 

ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z069/17 (obowiązujące od roku akademickiego 

2016/2017) zamieszczono w Załączniku nr 2 Wykaz materiałów uzupełniających. 

Do roku akademickiego 2018/2019 w programach studiów na kierunku 

pedagogika, studia I i II stop. uwzględniano wymagania wynikające z Rozporządzenia 

MNiSW z 17 I 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia pogrupowano w moduły, spełniając minima 

wynikające z rozporządzenia, zarówno w zakresie liczby godz. zajęć, praktyk, jak i liczby 

punktów ECTS. Z kolei treści kształcenia ujęte w komponentach poszczególnych 

modułów znajdują swoje odzwierciedlenie w treści poszczególnych przedmiotów w 

planach studiów. We wrześniu 2019 r. zmodyfikowano program studiów w związku z 

wejściem w życie Rozporządzenia MNiSW z 25 VII 2019 r. w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

 

Program i organizacja praktyk 

Praktyki zawodowe na kierunku pedagogika do 2019 r. były realizowane w wymiarze 

360 godz. zarówno na studiach I i II stop.  

Cele praktyki zawodowej: 

 Praktyczne przygotowanie do realizacji zadań zawodowych. 

 Kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. 

 Uzupełnienie treści przedmiotów w zakresie merytorycznym, dydaktycznym i 

specjalnościowym 

 Kształcenie postaw etyczno-moralnych i świadomości odpowiedzialności 

zawodowej nauczyciela – wychowawcy – opiekuna – pedagoga. 

  Praktyka jest organizowana w formach: obserwacyjnej, śródrocznej, ciągłej oraz 

treningu kompetencji zawodowych. 

 

Przebieg praktyki na specjalnościach: edukacja wczesnoszkola z wychowaniem 

przedszkolnym, wychowanie przedszkolne z jęz. angielskim – st. I stop.: 

Sem. III:  praktyka obserwacyjna i śródroczna – 90 godz. 

Sem. IV:  praktyka śródroczna – 90 godz. 

Sem. V:  praktyka ciągłą – 90 godz. 
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Sem VI:   praktyka śródroczna – 90 godz. 

Praktyka realizowana jest w klasach I-III szkoły podstawowej i przedszkolach. 

 

Przebieg praktyki na specjalnościach: pedagogika sądowa z mediacją – st. I stop.: 

Sem. III:  praktyka obserwacyjna i śródroczna – 90 godz. 

Sem. IV:  praktyka śródroczna – 90 godz. 

Sem. V:  praktyka ciągłą – 90 godz.; praktyka śródroczna – 30 godz. 

Sem. VI:  trening kompetencji zawodowych – 60 godz. 

Praktyka realizowana jest w świetlicach szkolnych, placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych, u pedagogów szkolnych. 

  Na studiach II stopnia praktyka jest organizowana w formie śródrocznej i 

indywidualnej. 

 

Przebieg praktyki na specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

przedszkolne, resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych – st. II stopnia 

Sem. II: praktyka śródroczna – 120 godz. 

Sem. III: praktyka indywidualna – 120 godz. 

Sem. IV: praktyka indywidualna – 120 godz. 

   

  Uczelnia współpracuje w ramach organizacji praktyk ze szkołami i przedszkolami 

publicznymi na terenie Płocka. Ponadto, praktyki odbywają się m.in. w Ośrodku 

Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku, MOPS w Płocku oraz świetlicach 

środowiskowych. Funkcję opiekunów praktyk ze strony instytucji przyjmujących 

studentów na praktyki pełnią zazwyczaj nauczyciele z wieloletnim stażem. Nawiązano 

ponadto współpracę z placówkami niepublicznymi: Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 

EDUMONTESSORI w Płocku oraz Szkołą Podstawową COGITO i Przedszkolem GUCIO w 

Płocku.  

  Ze strony Uczelni opiekę nad praktykantami sprawują wydziałowi koordynatorzy 

i opiekunowie praktyk, którzy czuwają nad ich prawidłowym przebiegiem. Kontrolują 

oni przebieg praktyk, współpracują z opiekunami w placówkach, obserwują zajęcia 

prowadzone przez studentów, omawiają je, w razie potrzeby udzielają pomocy, 

przekazują informacje dotyczące praktyk oraz dokonują zaliczenia.  
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Studenci mają również możliwość samodzielnego znalezienia miejsca praktyki, 

zgodnego ze swoją specjalnością kształcenia. W tym przypadku akceptacji miejsca 

praktyki wybranego przez studenta dokonuje koordynator/opiekun praktyki z ramienia 

Uczelni, na podstawie złożonej przez studenta karty wstępnej praktyki, która stanowi 

oświadczenie danej instytucji o gotowości przyjęcia studenta na praktykę.  

 

Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb 

Uczelnia wspiera studentów z niepełnosprawnościami, w tym studentów pedagogiki, w 

procesie kształcenia. Podejmowane działania mają na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych i dostosowanie do indywidualnych potrzeb studenta ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, z orzeczeniem o niepełnosprawności lub przewlekle 

chorego.  Zasady i tryb przyznawania wsparcia określa Regulamin przyznawania 

wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, 

będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia w PWSZ w Płocku  (Zarządzenie Nr 7/2017 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 27 I 

2017 r.).   

Wsparcie studenta ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może obejmować 

między innymi: organizację zajęć uzupełniających z przedmiotów przewidzianych w 

programie studiów; organizację zajęć sportowych, w tym zajęć wychowania fizycznego 

dostosowanych do posiadanej niepełnosprawności; zapewnienie w trakcie zajęć 

dydaktycznych i egzaminów usług specjalistów, np. tłumacza języka migowego; 

stosowanie sprzętu specjalistycznego, dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności 

(np. dyktafon, komputer, program udźwiękawiający) na zajęciach dydaktycznych i 

zaliczeniowych oraz w procesie samokształcenia, dostosowanie materiałów 

dydaktycznych (wykorzystywanych w trakcie zajęć lub na zaliczeniach i egzaminach) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych studenta (np. druk w powiększonej czcionce, 

nagranie audio, zapis elektroniczny, tekst w brajlu); zmianę formy zdawania zaliczeń i 

egzaminów, np. z pisemnej na ustną i odwrotnie; wydłużenie czasu egzaminów i innych 

form zaliczeń; pomoc asystenta w zajęciach dydaktycznych oraz w zakresie związanym z 

procesem kształcenia; pomoc psychologiczną. 

Uczelnia zapewnia możliwość studiowania według indywidualnej organizacji 

studiów – szczególnie studentom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z 
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orzeczeniem o niepełnosprawności, przewlekle chorym oraz innym w uzasadnionych 

przypadkach.  

W Uczelni istnieje możliwość prowadzenia zajęć w formie e-learningu. W 2019 r. 

odbyły się szkolenia dla nauczycieli akademickich na temat wykorzystania w dydaktyce 

platformy e-learningowej Moodle. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów 

efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz 

dyplomowanie 

 

Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria 

kwalifikacji kandydatów  

Na podstawie uchwały rekrutacyjnej podczas postępowania rekrutacyjnego bierze się 

pod uwagę:  

 Na studia I stop. – wynik egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura) lub wynik 

egzaminu dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (stara matura). Kandydaci 

posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) traktowani są, jak osoby 

posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego. 

Poziom SL traktowany jest jako poziom podstawowy (PP), natomiast poziom HL 

traktowany jest jako poziom rozszerzony (PR). Jeśli na danym kierunku 

stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają 

one również zastosowanie dla do matury międzynarodowej, przeliczonej na 

wyniki egzaminu maturalnego, dla odpowiedniego poziomu. 

 Na studia II stop. może się ubiegać osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana 

podczas odbytych studiów I stop., II stop. lub jednolitych studiów magisterskich. 

Szczególne zasady odnoszą się do laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego.  

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest rejestracja kandydata na stronie 

internetowej uczelni, dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata 

i złożenie wymaganych dokumentów określonych w uchwale. Postępowanie 
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kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dziekana Wydziału. Wyniki rekrutacji na kierunek pedagogika zawiera załącznik C. 

  

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się normuje Regulamin 

potwierdzania efektów uczenia się. Identyfikacją efektów uczenia się oraz oceną ich 

adekwatności do efektów kształcenia założonych dla danego kierunku zajmują się 

Wydziałowe  Komisje   ds.  Potwierdzania    Efektów Uczenia się oraz Uczelniana Komisja 

Odwoławcza ds.  Potwierdzania    Efektów   Uczenia  się. Do zadań Wydziałowej Komisji 

w należy m.in: 

a) formalna weryfikacja wniosku; 

b) ustalenie terminu weryfikacji efektów uczenia się; 

c) przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się  

d) dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się; 

e) sporządzenie protokołu; 

f) przedstawienie Dziekanowi Wydziału rekomendacji w sprawie przedstawionego 

wniosku. 

 Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza, jakie efekty uczenia 

się kandydata odpowiadają efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia i czy 

efekty te umożliwiają zaliczenie określonych zajęć/modułów wraz z przypisanymi do 

nich punktami ECTS. Weryfikacja obejmuje analizę dokumentacji złożonej przez 

wnioskodawcę oraz egzamin. Wnioskodawca może skorzystać z pomocy koordynatora 

ds. potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie definiowania efektów uczenia się oraz 

dokumentowania ich osiągnięć. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia 

się określone w Uczelni są gwarantem skuteczności w/w procesu i podlegają ocenie 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uczelni. 

 

Zasady, warunki i tryb dyplomowania  

Prace dyplomowe przygotowywane są w ramach seminariów dyplomowych 

prowadzonych przez promotorów.  Promotor odpowiada za pracę studenta, ocenia ją 

pod względem merytorycznym i metodologicznym. Następnie praca jest kierowana do 

JSA. Promotor przekazuje raport z JSA wraz z uzasadnieniem w sprawie dopuszczenia 
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do egzaminu dyplomowego do dziekanatu wydziału. Praca dyplomowa jest oceniana 

przez promotora i recenzenta. Uzyskanie pozytywnych recenzji dopuszcza studenta do  

egzaminu dyplomowego.   

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w 

skład której wchodzą: przewodniczący oraz dwóch członków. Przewodniczącym komisji 

może być nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora. 

Członkami komisji są promotor i recenzent lub inny nauczyciel akademicki powołany 

przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale. Egzamin 

dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Zakres egzaminu dyplomowego jest 

określony w programie kształcenia dla kierunku studiów i obejmuje efekty uczenia się 

dla danego kierunku kształcenia. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego określone zostały przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i 

Społecznych z uwzględnieniem specyfiki kierunku, a także stopnia studiów (Uchwała 

Rady Wydziału 38/2018 z dn. 12 IX 2018 r.). 

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja w niejawnej części posiedzenia 

ustala końcową ocenę pracy dyplomowej, uwzględniając oceny promotora i recenzenta 

oraz odpowiedzi studenta. Końcową ocenę egzaminu dyplomowego ustala się jako 

średnią arytmetyczną ocen otrzymanych za odpowiedzi na zadane pytania. W 

przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego komisja podejmuje decyzję o 

uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów. Następnie 

ustala ostateczny wynik studiów. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół. Wynik 

egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu i ostatecznej oceny studiów 

ogłasza przewodniczący komisji w obecności jej członków, bezpośrednio po jego 

złożeniu. 

Zaliczanie poszczególnych semestrów odbywa się na podstawie protokołów 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz protokołów różnic programowych, które są 

sprawdzane z wpisami w indeksie oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta. 

Monitorowanie i ocena postępów studenta odbywa się z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu ewidencji studentów Bazus (w trakcie zmiany z systemu 

Akademos). Oprócz dokumentacji elektronicznej w systemie prowadzona jest 

dokumentacja w wersji papierowej.  
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Zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

Okresem zaliczeniowym zajęć dydaktycznych jest semestr. Zaliczenie i egzamin są 

sprawdzianem efektów kształcenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

uzyskanych przez studenta w procesie kształcenia. Zaliczenie przedmiotu może mieć 

formę zaliczenia z oceną lub egzaminu. Podstawę do zaliczenia zajęć z przedmiotu 

stanowią aktywność studenta na zajęciach, pozytywne wyniki bieżącej kontroli 

wiadomości oraz oceny prac wynikających z programu zajęć. Oceny ze wszystkich 

egzaminów i zaliczeń muszą być wpisane do karty okresowych osiągnięć studenta i 

protokołu przedmiotu. Dotyczy to również egzaminów poprawkowych i komisyjnych. 

Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej bądź w formie egzaminu 

praktycznego, a także na zasadzie połączenia tych form w zależności od specyfiki danego 

przedmiotu.  

Tematyka prac etapowych i egzaminacyjnych wynika z treści zawartych w 

kartach poszczególnych przedmiotów i jest zgodna z przyjętymi efektami uczenia się 

oraz realizowanymi specjalnościami. Przykładowe tematy prac etapowych i 

egzaminacyjnych przedstawiono w załączniku D. 

Stosowane metody weryfikacji efektów uczenia się są adekwatne do efektów 

zakładanych. W kartach przedmiotu umieszczane są metody sprawdzania efektów 

uczenia się, które obejmują, m.in.  formę egzaminu (pisemnego lub ustnego), kolokwia, 

prezentacje, projekty oraz prace zaliczeniowe. Przed rozpoczęciem zajęć w semestrze 

studenci są informowani o metodach sprawdzania efektów uczenia się oraz 

wymaganiach. Prowadzący zajęcia przekazują studentom pisemną lub ustną informację 

zwrotną. Oceny formujące umożliwiają regularne sprawdzenie i ocenę stopnia 

osiągnięcia każdego z zakładanych efektów uczenia się. W związku z potrzebą 

podniesienia jakości prac dyplomowych studentów studiów licencjackich i 

magisterskich, Rada Wydziału podjęła Uchwałę w  sprawie powołania Zespołu ds. 

bieżącego monitorowania jakości prac dyplomowych (Uchwała Nr 16/2017 z dnia 2 II 

2017 r.).  

Istotną rolę w monitorowaniu jakości kształcenia oraz w ocenie realizacji 

efektów uczenia się odgrywają hospitacje zajęć, które przyczyniają się do poprawy 

jakości procesu dydaktycznego. Hospitacje prowadzone są przez bezpośrednich 

przełożonych hospitowanych nauczycieli z wykorzystaniem arkusza oceny 

hospitowanych zajęć dydaktycznych. Zalecenia pohospitacyjne dotyczą m.in. diagnozy 
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opinii studentów na temat dostępności zalecanej literatury przedmiotu; wymagań 

wobec studentów (własnych pomysłów zadań i ćwiczeń); mobilizacji studentów do 

większej aktywności; większej samodzielności studentów w realizacji stawianych zadań 

dydaktycznych; formułowania zadań dydaktycznych stawianych studentom.  

Weryfikacja efektów uczenia się uzyskanych w wyniku realizacji praktyki 

odbywa się na podstawie oceny studenta wystawionej przez opiekuna ze strony 

instytucji przyjmującej na praktyki oraz wypełnionej przez studenta teczki praktyk. 

Teczka praktyki zawiera szczegółowe informacje dotyczące miejsca praktyki, 

wykonywanych prac, prowadzonych przez studenta i obserwowanych lekcji i zajęć 

próbnych oraz uwagi i wnioski studenta w odniesieniu do praktyki.  Podczas grupowej 

praktyki śródrocznej studenci realizują pod okiem opiekuna projekt pedagogiczny, np. 

organizacja imprezy szkolnej, przedstawienia, dodatkowych zajęć, który jest dodatkowo 

oceniany w karcie oceny projektu. Opiekun z ramienia zakładu pracy może wskazać 

braki w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów oraz przekazać swoje 

sugestie w odniesieniu do programu i procesu kształcenia, wypełniając ankietę 

sprawozdania z efektów kształcenia. Analiza dokumentacji, uwag i spostrzeżeń 

uczestników praktyk są podstawą do sporządzenia ogólnego sprawozdania z 

osiągniętych efektów kształcenia, które zawiera ewentualny program naprawczy. 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 VII 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce spełniane są reguły wymagań w zakresie metod sprawdzania i 

oceniania efektów uczenia się zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 VII 2019 r. 

w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela. Proces weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się prowadzony jest w 

oparciu o formy sprawdzania odpowiednie dla kategorii wiedzy, umiejętności lub 

kompetencji społecznych, których dotyczą konkretne efekty. Efekty z zakresu wiedzy 

weryfikuje się najczęściej za pomocą egzaminów pisemnych, rzadziej w formie 

egzaminów ustnych. Przeprowadzane egzaminy nie ogranicza się do znajomości 

zagadnień, ale obejmują też poziom zrozumienia zagadnienia, poprawność analizowania 

i tworzenia syntez, a także rozwiązywania problemów. Efekty uczenia się z zakresu 

umiejętności oceniane są na podstawie obserwacji studenta podczas wykonywania 

zadań przygotowujących do pełnienia roli nauczyciela. 

Po zakończeniu realizacji przedmiotu w danym roku akademickim wykładowcy 

przedstawiają sprawozdania z zakładanych i osiągniętych efektów. Wypisują przy tym 
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efekty, które zostały osiągnięte w stopniu niezadawalającym i proponują plan 

naprawczy (m.in. zmiany metod, form, sposobów realizacji przedmiotu, modyfikację 

treści, celów itd.).  

Na Wydziale pracują zespoły ds. oceny efektów kształcenia, w tym na kierunku 

pedagogika, które monitorują proces realizacji efektów kształcenia na poziomie każdego 

przedmiotu jak i na poziomie dyplomowania. Zespoły dokonują analizy wybranych 

losowo prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych i proponują zmiany, ulepszenia oraz 

plany naprawcze. 

Testy, prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane 

przez studentów, protokoły egzaminów oraz dokumenty związane z procesem 

dyplomowania dokumentowane są w formie papierowej lub elektronicznej.  

W zakresie monitorowania losów absolwentów Uczelnia korzysta z raportów 

Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół 

Wyższych, które są przesyłane do nauczycieli akademickich oraz omawiane podczas 

posiedzeń Rady Wydziału (Uchwała Rady Wydziału 39/2018 z dn. 12 IX 2018 r.). Z 

raportów wynika na przykład, że absolwenci studiów stacjonarnych I stop. na kierunku 

pedagogika, którzy uzyskali dyplom w 2016 r. poszukiwali pracy średnio 3,05 miesiąca 

od uzyskania dyplomu. Uzyskiwali oni przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 

wysokości 4290,52 zł w 2016 r. i 4492,43 zł w 2017 r.  

Uczelnia w 2019 r. znalazła się w gronie piętnastu uczelni zawodowych 

wyróżnionych w ramach  przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” za 

najlepsze wyniki w zakresie zawodowych losów absolwentów.  

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry 

prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych  

na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych ogółem oraz na kierunku 

pedagogika wg stopni i tytułów naukowych/tytułów zawodowych 

2018/2019 Profesor Doktor 

habilitowany 

Doktor Magister Inżynier Razem 

Ogółem WNHS, 

w tym 

7 10 31 19  67 

6 7 20 10  43 
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pedagogika    

Inne osoby 

realizujące 

zajęcia 

dydaktyczne 

 1 1 8 1 11 

 

2017/2018 Profesor Doktor 

habilitowany 

Doktor Magister Razem 

Ogółem WNHS 5 10 26 20 61 

z wyłączeniem 

filologii  

4 8 19 12 43 

 

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika zawiera 

załącznik E. 

 

Celem polityki kadrowej Uczelni jest tworzenie profesjonalnego zespołu kadry 

dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej zapewniającej najwyższą jakość kształcenia i 

badań naukowych na prowadzonych kierunkach studiów. Uczelnia dokłada wszelkich 

starań, aby zajęcia dydaktyczne prowadziły osoby, które:    

 posiadają jak najwyższe kwalifikacje, 

 dorobek w obszarze wiedzy, wskazanym dla danego kierunku studiów, w 

zakresie dyscypliny nauki, do której odnoszą się efekty kształcenia dla tego 

kierunku,  

 są autorytetami naukowymi i/lub doświadczonymi profesjonalistami w 

dziedzinie prowadzonych przedmiotów,  

 odznaczają się wysoką komunikatywnością wypowiedzi i potrafią pobudzić 

wśród studentów pragnienie zdobywania wiedzy, a także uczestniczenia w jej 

tworzeniu oraz kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych.   

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku pedagogika posiadają 

wieloletnie doświadczenie zawodowe, m.in. zdobyte poza Uczelnią np. w szkołach, 

przedszkolach, kolegiach nauczycielskich, Urzędzie Miasta Płocka, Zakładzie Karnym w 

Płocku, Zakładzie Poprawczym, Komendzie Wojewódzkiej Policji, Zespole Szkół 

Integracyjnych, Młodzieżowym Domu Kultury, Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w 
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Płocku, Kancelarii Adwokackiej oraz w uczelniach akademickich i uniwersytetach. 

Pracownicy Uczelni angażują się w różnorodne działania społeczne, są członkami 

polskich i międzynarodowych organizacji naukowych i specjalistycznych z zakresu 

pedagogiki oraz wchodzą w skład redakcji pedagogicznych czasopism naukowych.  

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku pedagogika dobierani 

są w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 VII 2019 r. w 

sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Kształcenie, które służy osiągnięciu efektów uczenia się prowadzą nauczyciele 

akademiccy, a także inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz 

doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. W kształceniu 

przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć obejmujących 

przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne biorą udział osoby prowadzące badania 

naukowe w dyscyplinie naukowej pedagogika i psychologia. W kształceniu 

przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć Przygotowanie 

merytoryczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć, 

Przygotowanie merytoryczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia 

kolejnych zajęć, Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub 

prowadzenia pierwszych zajęć biorą udział osoby prowadzące działalność naukową w 

dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która odpowiada przedmiotowi nauczania lub 

prowadzonym zajęciom. 

Charakterystyka dorobku nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na 

kierunku pedagogika zawiera załącznik nr 2. 

 

Wspieranie i motywowanie kadry  

Uczelnia podejmuje liczne działania mające na celu podnoszenie kompetencji 

dydaktycznych pracowników m.in. poprzez udział w szkoleniach,  aktywizowanie 

potencjału publikacyjnego i naukowego pracowników, udział nauczycieli akademickich 

w konferencjach, sympozjach i seminariach (np. seminaria doktorskie i podoktorskie,  

udział w Letniej Szkole Młodych Pedagogów), także w ramach wyjazdów 

międzynarodowych (Erasmus). 

 Rozwojowi kadry sprzyja wsparcie materialne w następujących formach: 

nagrody Rektora; dofinansowanie studiów doktoranckich, przewodów doktorskich i 

habilitacyjnych, udziału w konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach; 
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dofinansowanie publikacji; umożliwienie wyjazdów do uczelni zagranicznych w ramach 

Programu Erasmus+; podwyższanie wynagrodzeń pracowników po uzyskaniu po 

uzyskaniu stopni naukowych; wsparcie w procesie podnoszenia poziomu kompetencji 

dydaktycznych w ramach szkoleń, np. prowadzone w ramach projektów 

współfinansowanych przez UE POWR.03.05.00-00-Z69/17, POWR.03.05.00-00-

z050/18, szkolenia w zakresie mediacji emisji głosu, programu Statistica (planowane w 

IV kw. 2019 r.); przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli akademickich 

(planowane w IV kw. 2019 r.); studia MBA; studia podyplomowe, lekcje języka 

angielskiego. 

 Nauczyciele akademiccy biorą udział w seminariach metodologicznych 

prowadzonych przez prof. dr. hab. Jarosława Michalskiego. Spotkania mają na celu 

doskonalenie umiejętności prowadzenia badań naukowych i motywowanie do rozwoju.   

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

Realizacja programów studiów odbywa się w nowoczesnym i bardzo dobrze 

wyposażonym budynku Wydziału o powierzchni prawie 5400 m2. Znajdują się w nim 

pomieszczenia administracyjne, służące obsłudze studentów oraz 26 sal dydaktycznych, 

w tym m.in. aula na 270 miejsc wyposażona w nowoczesny system audiowizualny. 

Studenci mają możliwość korzystania z szeregu nowych pracowni, np. 

socjoterepeutycznej, sportowo-muzycznej, logopedycznej. W trakcie organizowania jest 

pracownia komputerowa i studencka pracownia badań społecznych i językoznawczych. 

Oprócz tego w budynku znajdują się jeszcze cztery pracownie komputerowe z 

osiemdziesięcioma stanowiskami, które są sukcesywnie modernizowane. Wyposażenie 

sal dydaktycznych stanowi ponadto sprzęt multimedialny, np. projektory, tablice 

interaktywne, telewizory, czy odtwarzacze dvd. W budynku dostępny jest szybki 

internet przewodowy i bezprzewodowy. Zajęcia sportowe odbywają się w hali 

sportowej, w której znajdują się, m.in. sala do aerobiku, siłownia, bilard, szatnie 

sportowe, łazienki i toalety.  

Obiekt jest przystosowany do użytku przez studentów i wykładowców z 

niepełnosprawnościami, co umożliwia pełny udział w procesie kształcenia oraz 

zapobiega wykluczeniu. Na wyposażenie adresowane do odbiorców z 

niepełnosprawnościami składają się m.in. podjazdy, platformy dla wózków, windy z 
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systemem dźwiękowym, miejsce parkingowe, odpowiednio skonfigurowane punkty 

sanitarne, drzwi niewymagające użycia dużej siły podczas otwierania, szerokie hole, 

antypoślizgowe posadzki, biurka z regulowaną wysokością. 

Do użytkowania przez studentów przeznaczone są ponadto dobrze zaopatrzona 

Biblioteka (50300 jednostek bibliotecznych), Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych. 

 Baza dydaktyczna jest stale monitorowana przez wszystkich pracowników 

Wydziału, którzy swoje spostrzeżenia zgłaszają przełożonym. Możliwość zgłoszenia 

nauczycielom swoich spostrzeżeń mają także studenci. Prowadzona jest książka usterek. 

Księgozbiór jest systematycznie dostosowywany do potrzeb studentów. Pracownicy 

Biblioteki składają zapytania, zaś nauczyciele akademiccy zgłaszają potrzeby zakupu 

druków zwartych i czasopism. Wykaz zbiorów Biblioteki oraz szczegółowe dane 

dotyczące infrastruktury zawiera załącznik nr 2. 

 Wydział spełnia  reguły i wymagania w zakresie infrastruktury   dydaktycznej i 

naukowej, zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 VII 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 

konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na 

rozwój kierunku 

Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. 

placówkami przedszkolnymi, szkołami podstawowymi i średnimi, zarówno 

państwowymi, jak i prywatnymi, instytucjami samorządowymi oraz firmami 

prywatnymi. 

W pracach nad zmianami programów i efektów uczenia się bierze udział Komisja 

Programowo-Dydaktyczna dla kierunku pedagogika. Komisja jest organem doradczym i 

opiniodawczym Dziekana w zakresie spraw związanych z programem kształcenia oraz 

poprawą jakości procesu kształcenia. Do zadań komisji dydaktyczno-programowej 

należy: nadzorowanie  opracowywania planu studiów i programu kształcenia, 

analizowanie programu kształcenia i treści kształcenia, ocena bazy dydaktycznej 

niezbędnej do realizacji programu kształcenia. W skład Komisji wchodzą nauczyciele 



 

58 

 

 

akademiccy, interesariusze zewnętrzni (dyrektor  Miejskiego Przedszkola Nr 3 w 

Płocku, dyrektor Szkoły Nr 18 w Płocku, dyrektor Zakładu Karnego w Płocku) oraz 

przedstawiciel studentów. 

W 2018 r. eksperci zewnętrzni, przedstawiciele instytucji oświatowych, 

pomocowych, resocjalizacyjnych, placówek kultury, wzięli udział w zmianach planów i 

programów studiów na kierunku pedagogika studia I i II stop. w celu dostosowania ich 

do potrzeb społeczno-gospodarczych. Zmiany realizowano w ramach w ramach projektu 

POWR.03.05.00-00-Z069/17.  

Uczelnia współpracuje z instytucjami oświatowymi z Płocka w ramach 

organizacji praktyk zawodowych. Opiekunowie praktyk z ramienia instytucji 

przyjmujących studentów na praktyki uczestniczą w procesie kształtowania koncepcji 

kształcenia poprzez  wypełnienie po zakończeniu zrealizowanej praktyki ankiety, w 

której wyrażają uwagi i proponują zmiany w programach kształcenia. Wpływ na 

koncepcję kształcenia mają również nauczyciele praktycy, którzy opracowują tematykę  

prowadzonego przez siebie modułu. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę oraz 

poszerzają swoje umiejętności podczas rozwiązywania praktycznych zagadnień, np. 

symulacji mediacji.  

W roku akademickim 2017/2018 uczelnia przystąpiła do projektu 

pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w 

Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt, w którym wzięło udział 43 studentów (w tym 15 z 

kierunku pedagogika) miał na celu rozwój kompetencji studentów poprzez zwiększenie 

wymiaru praktyk zawodowych do 6 miesięcy. Projekt pozwolił na nawiązanie 

współpracy z nowymi instytucjami oraz uściślenie kontaktu z instytucjami, które 

współpracowały już z uczelnią. W opracowanie programu praktyk pilotażowych byli 

zaangażowani również pracodawcy i wyznaczeni przez nich opiekunowie praktyk. 

Wydział aktywnie angażuje się w różnorodną współpracę z otoczeniem, np.:  

 W 2017 r. zorganizowano na terenie Uczelni półkolonie dla 30 dzieci ze szkół 

podstawowych w ramach programu „PWSZ dzieciom” studenci pedagogiki pod 

opieką nauczycieli akademickich organizowali dla dzieci różnorodne zajęcia, gry, 

zabawy oraz wyjścia do kina, teatru i zoo. 
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 organizowane są imprezy dla uczniów szkół podstawowych, np. tzw. Zajączek w 

okresie wiosennym. Studenci pedagogiki pod kierunkiem nauczycieli 

akademickich prowadzą zabawy, wystawiają przedstawienia, dekoracje. 

 We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych Delta, działającym 

przy Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, 

Wydział współtworzy Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy, udzielając mu 

patronatu naukowego. Zajęcia dydaktyczne dla dzieci prowadzone są przez 

nauczycieli akademickich Uczelni. Celem zajęć jest rozwijanie uczestników, 

dostarczanie im wiedzy w przystępny sposób oraz kształtowanie postawy 

odkrywcy.  

 Prowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez 

nauczycieli akademickich i studentów (warsztaty komputerowe). Uczelnia 

sprawuje naukowy patronat nad działalnością Uniwersytetu. 

Wydział organizuje cyklicznie konferencje i warsztaty poświęcone problematyce 

pedagogicznej kierowane nie tylko do grona akademików, ale także do nauczycieli 

praktyków. Przykładowo na listopad 2019 r. planowana jest II Interdyscyplinarna 

Konferencja Naukowa pt. Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań organizowana 

wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej we współpracy z Urzędem Miasta Płocka. 

Oprócz części naukowej będzie ona zawierała moduł warsztatowy dla nauczycieli.  

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia 

procesu kształcenia na kierunku 

Uczelnia działa zgodnie z polityką internacjonalizacji, która ma na celu podnoszenie 

stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Opiera się ona m.in. na zapewnianiu 

kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej, poszerzaniu oferty przedmiotów 

prowadzonych w języku obcym, poszerzaniu oferty edukacyjnej Uczelni o kierunki i 

specjalizacje umożliwiające ich absolwentom odnalezienie się na międzynarodowym 

rynku pracy, poszerzeniu i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej z 

zagranicznymi ośrodkami akademickimi, wymianie kadry oraz wymiany studenckie, 

organizowaniu międzynarodowych konferencji, przygotowywaniu publikacji wspólnie 

z zagranicznymi partnerami.  

Wydział dąży do umiędzynarodowienia procesu kształcenia poprzez realizację 

różnych działań skierowanych do studentów i nauczycieli akademickich: 
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 W ramach POWER 3.05 w 2019 r. dla studentów kierunku pedagogika do 

programów studiów wprowadzono przedmioty w języku angielskim (przedmioty 

fakultatywne w formie konwersatoriów): Muzykoterapia w praktyce 

pedagogicznej (konwersatorium) – na studiach I stop.;  Działania prewencyjno-

profilaktyczne w stosunku do dzieci zagrożonych uzależnieniem – na studiach II 

stop. 

 Umożliwiono studentom uczestniczenie w wykładach prowadzonych przez 

przedstawicieli zagranicznych uczelni, np. w 2018 r. odbyły się wykład dla 

studentów oraz seminarium dla nauczycieli akademickich prowadzone przez 

prof. Michaela Piechowski z Northland College, Ashland and Wisconsin w USA nt. 

rozwoju talentu. W 2019 r. wykłady gościnne wygłosili dr Jim McKinley oraz 

Anne White University College London. 

 Zorganizowano dodatkowe kursy j. angielskiego dla studentów kończące się 

egzaminem TOEIC (w ramach projektu POWR.03.01.00-00-K305/15). 

 We współpracy ze studentami realizowane są projekty międzynarodowe, np. 

„Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 

przedszkolnego do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

Polsce i Czechach” oraz „Model kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach 

różnorodności” we współpracy z  Západočeská univerzita v Plzni. 

 Współorganizacja Konferencji Płock Model United Nations 2019. Organizatorem 

była klasa programu IB DP (matury międzynarodowej) w LO im. Wł. Jagiełły w 

Płocku dla licealistów i studentów z Polski i z zagranicy.  

 W 2019 r. zorganizowano sesję naukową pt. Przedsiębiorczość  jako czynnik 

aktywizacji zawodowej jednostki na współczesnym rynku pracy, w której brali 

udział studenci i nauczyciele akademiccy z Narodowego Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie. 

 W październiku 2019 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Człowiek – Duchowość – Wychowanie z udziałem OSB Anselma Grüna, teologa i 

pisarza. 

Elementem podnoszenia stopnia umiędzynaradawiania procesu kształcenia w 

Uczelni jest Program Erasmus+ realizowany od 2013 r.  Do jego głównych celów należy 

m.in. podniesienie stopnia umiędzynarodowienia uczelni poprzez rozwijanie 
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współpracy z partnerami zagranicznymi, zwiększenie mobilności międzynarodowej 

studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, wymiana dobrych 

praktyk, rozwijanie programów studiów w języku angielskim. 

Uczelnia podpisała 55 porozumień z uczelniami partnerskimi. Od czasu 

wdrożenia Programu Erasmus+ zrealizowano 62 wyjazdy i 103 przyjazdy studentów na 

studia i na praktyki zawodowe oraz 57 wyjazdów i 81 przyjazdów nauczycieli 

akademickich i pracowników administracyjnych. 

W ramach kierunku pedagogika funkcjonują następujące porozumienia: 

University of West Bohemia – Pilzno, Czechy; Mondragon Unibertsitatea – Mondragon, 

Hiszpania; Universidad de Valladolid – Valladolid, Hiszpania; Daugavpils University – 

Dyneburg, Łotwa; Riga Teacher Training and Educational Management Academy – Ryga, 

Łotwa; University of Oradea – Oradea, Rumunia; Celal Bayar University – Manisa, Turcja; 

Nevsehir Haci Bektas Veli University – Nevsehir, Turcja; European University of Tirana – 

Tirana, Albania; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Tbilisi, Gruzja; University of 

Belgrade – Belgrad, Serbia; Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University – Umań, 

Ukraina; National Pedagogical Dragomanov University – Kijów, Ukraina. 

 

Wymiana międzynarodowa 

 

Wydział Nauk 

Humanistycznych  

i Społecznych 

Kierunek pedagogika 

Typ mobilności WYJAZDY PRZYJAZDY WYJAZDY PRZYJAZDY 

SMS (Student Mobility - Studies) - 

mobilność  studentów w celu realizacji 

studiów 

21 25 3 3 

SMP (Student Mobility - Placements) - 

mobilność studentów w celu realizacji 

praktyki zawodowej 

18 - 1 - 

STA (Staff Teaching - Assignments) – 

mobilności nauczycieli akademickich w 

celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

11 19 - 3 

STT (Staff Training) - mobilność 

pracowników w celach szkoleniowych 
3 8 - 2 
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Uczelnia wykazuje elastyczność w odniesieniu do wyboru przedmiotów, 

odbywanych w uczelni partnerskiej, będących odpowiednikami zajęć objętych 

programem, jeśli efekty kształcenia są zbieżne. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby 

przy sporządzaniu porozumienia o programie zajęć nie powstawały różnice między 

efektami kształcenia w uczelni wysyłającej i przyjmującej, które powodowałyby 

konieczność zaliczania dodatkowych przedmiotów w uczelni macierzystej po powrocie 

ze stypendium zagranicznego. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, 

wyznaczane są przedmioty do zrealizowania w uczelni macierzystej po powrocie ze 

stypendium. Przyjęto, że w trakcie semestru student jest zobligowany do zrealizowania 

w uczelni przyjmującej moduły o wartości 30 ECTS, natomiast w trakcie trymestru 20 

ECTS. Jeżeli porozumienie o programie zajęć zakłada uzyskanie przez studenta większej 

liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia trymestru/semestru, przed 

wyjazdem studenta uzgadnia się sposób uznania „dodatkowych” punktów przez 

uczelnię macierzystą. 

Więcej informacji na temat programu Erazmus zawiera załącznik F.  

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym 

lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form 

wsparcia 

Uczelnia udziela studentom wszechstronnego wsparcia w uczeniu się, w rozwoju 

społecznym i naukowym, a także w wejściu na rynek pracy. Wybrane formy wsparcia: 

 Pomoc materialna w formie stypendiów: socjalnego, socjalnego w zwiększonej 

wysokości (dla osób niepełnosprawnych); 

 Możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów (w 

oparciu o  średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe) oraz 

nagrodę za działalność na rzecz Uczelni i otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Ponadto studenci mogą skorzystać ze stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia oraz z zapomogi.  

 Psychologiczny Punkt Rozwoju Osobistego (od 2018 r.), którego celem jest 

prowadzenie poradnictwa w zakresie rozwoju osobistego oraz zwiększania 

poczucia skuteczności w aktywności życiowej i akademickiej.  

 W przypadku realizacji praktyk zawodowych, studenci mogą liczyć na wsparcie 

opiekuna praktyk oraz pełnomocnika rektora ds. studenckich praktyk 
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zawodowych i karier. Na początku II roku studiów organizowane są spotkania 

informacyjne, podczas których studenci otrzymują informacje na temat celów i 

zadań praktyki, praw i obowiązków związanych z praktyką oraz miejsc i 

terminów ich realizacji. z zakładanych efektów uczenia się oraz dokumentacją 

przebiegu praktyki.  

 Uczelnia prowadzi działania na rzecz wspierania karier zawodowych studentów, 

m.in. poprzez Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier, poradnictwo 

zawodowe, warsztaty aktywizujące realizowane we współpracy z Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 

Warszawie Filia w Płocku. Studenci uczestniczą w wykładach, seminariach i 

warsztatach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 

 Działający w Uczelni Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL 

pozwala na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów językowych z języka 

angielskiego, niemieckiego i francuskiego, co stanowi ogromną wartość dla osób 

poszukujących pracy. 

 W ramach realizacji projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych 

Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach POWER studenci zakwalifikowani 

do projektu otrzymywali przez 5 miesięcy realizacji praktyki stypendium oraz 

refundację dodatkowych kosztów poniesionych podczas realizacji praktyk. 

 Szczególnym wsparciem objęte są osoby z niepełnosprawnościami. W Uczelni 

działa Rzecznik ds. studentów z niepełnosprawnościami, którego misją jest 

zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w 

procesie kształcenia. Uczelnia na pisemny wniosek studenta może zapewnić 

m.in.: wypożyczenie specjalistycznego sprzętu (np. laptop, lupa elektroniczna), 

druk materiałów w brajlu, konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem.   

 Wspierany jest także rozwój naukowy studentów, m.in. poprzez organizowanie 

cyklicznych konferencji studenckich (np. w kwietniu 2019 r. IX Ogólnopolska 

Studencka Konferencja Naukowa pt. W drodze ku wartościom. Studenckie 

interdyscyplinarne badania naukowe. Rektor Uczelni przyznaje specjalną nagrodę 

za najlepszy referat wygłoszony podczas Konferencji); pomoc w wydawaniu 

publikacji oraz wsparcie organizacyjne i finansowe funkcjonowania kół 

naukowych.  
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 Studenci kierunku pedagogika działają w kołach naukowych, m.in. w: Studenckim 

Kole Naukowym Edukacji Elementarnej „Elemelek”; Studenckim Kole Naukowym 

„Młodzi pedagodzy";  Studenckim Kole Psychologicznym „Psychologia i życie”;  

Studenckim Kole Naukowym Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci”.  

 Nauczyciele akademiccy sprawują opiekę dydaktyczną poprzez konsultacje i 

dyżury.  

  Każdy rocznik studentów, w tym także studentów pedagogiki, posiada swojego 

opiekuna, który udziela wskazówek dotyczących funkcjonowania we wspólnocie 

akademickiej oraz realizuje potrzeby. 

 Studenci wszystkich kierunków, w tym pedagogiki, mają możliwość realizowania 

swoich zainteresowań twórczych w ramach działalności niesformalizowanej 

grupy artystycznej pod opieką nauczyciela akademickiego. Przykładem 

działalności grupy jest akcja pt. Weź sobie wiersz. 

Istotną rolę w systemie wsparcia odgrywa samorząd Wydziału. Jego 

przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału i posiadają prawo 

głosowania.  Samorząd studencki Wydziału opiniuje efekty uczenia się, programy i plany 

studiów oraz dokonywane w nich zmiany. 

  

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach 

jego realizacji i osiąganych rezultatach 

Głównym źródłem publicznego dostępu do informacji w Uczelni jest strona internetowa, 

która znajduje się dwóch domenach (dawnej z przekierowaniem) pwszplock.pl oraz 

nowej odpowiadającej nowej nazwie po zmianie od 1 IX 2019 – mazowiecka.edu.pl 

(Uczelnia jest w trakcie zmiany strony internetowej). 

Zasadniczym celem zmiany witryny (2019) było poprawienie nawigacji 

potencjalnych kandydatów oraz studentów. W tym celu utworzono dwa rozbudowanych 

drzewa kategorii dla wymienionych grup docelowych.  
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  Kandydat w górnym menu strony znajduje ofertę dydaktyczną Uczelni i warunki 

rekrutacji, a także  informacje o efektach kształcenia oraz praktykach zawodowych. W 

sekcji „Na skróty” oraz w boksach znajdują się informacje na temat wsparcia 

finansowego oraz wszelkie informacje stypendialne. Uczelnia promuje swoją ofertę 

studiów poprzez działania promocyjne (eventy, targi, SEO, SEM, kampanie social media, 

Youtube). 

Studenci, wybierając właściwy wydział, mają dostęp do aktualności 

wydziałowych, planów zajęć, dyżurów, kontaktów do kadry akademickiej oraz 

programów studiów. Strona bardzo dobrze wyświetla się na każdą frazę związaną ze 

starą domeną Uczelni (pwszplock.pl) i studenci bez problemu znajdują wszystkie 

informacje bezpośrednio z wyników wyszukiwania google. Po zmianie domeny 

realizowany jest internetowy rebranding z dbałością o zachowanie skuteczności 

wyświetlania najbardziej popularnych fraz wpisywanych przez studentów w internecie.  

Uczelnia codziennie zamieszcza aktualności, rozpowszechniając je również w 

kanałach social media. Sekcja „Na skróty” umożliwia szybki dostęp do najważniejszych 

jednostek organizacyjnych. W dolnym menu znajdują się pozostałe informacje, które są 

uzupełnieniem serwisu. Drzewo kontaktu jest intuicyjne, dzięki czemu potencjalny 

użytkownik jest w stanie dotrzeć bezpośrednio do wybranej osoby. Obecnie wdrażany 

jest zintegrowany system obsługi Uczelni, którego celem jest poprawa komunikacji oraz 

zarządzania wszystkimi strukturami uczelnianymi. 

Dziekanat Wydziału korzysta z różnych sposobów dotarcia z informacjami do 

studentów. Najczęściej stosowane są metody tradycyjne: umieszczanie stosownych 

komunikatów na stronie internetowej, zamieszczane są tam na bieżąco informacje o 

zmianach terminów zajęć i konsultacji; a także wysyłanie wiadomości e-mail, 

telefonicznie. 

Studenci wyrażają opinie na temat dostępu do informacji m.in. podczas spotkań z 

opiekunami oraz z wydziałowymi koordynatorami do spraw jakości. Spotkania takie 

odbywają się raz lub dwa razy w roku. Uwagi studentów są uwzględniane w działaniach 

informacyjnych Wydziału i Uczelni. 

Na stronie internetowej zamieszczony jest BIP, zgodnie z ustawą z dnia 6 IX 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej. Publikowane dane wynikają z przepisów ustawy z 

dnia 20 VII 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (statut, strategia, regulamin 

zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 
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przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, regulamin korzystania z infrastruktury 

badawczej, regulamin studiów, regulamin świadczeń dla studentów, zasady i tryb 

przyjmowania na studia, programy studiów. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, 

przegląd i doskonalenie programu studiów 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) został wprowadzony 

Uchwałą Nr 13/2011 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 21 czerwca 2011 r.  Zmiany w 

WSZJK wprowadzano kolejno: Uchwałą Nr 8/2013 Senatu z dnia 22 stycznia 2013 roku; 

Uchwałą Nr 11/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku; Uchwałą Nr 9/2014  Senatu z dnia 11 

marca 2014 roku; Uchwałą Nr 22/2014 Senatu z dnia 20 maja 2014 roku; Uchwałą Nr 

21/2015 Senatu z dnia 26 maja 2015 roku; Uchwałą Nr 94/2016 z dnia 20 grudnia 2016 

roku. 

Głównym celem WSZJK jest realizacja misji i strategii w wymiarze dydaktycznym 

i społecznym, a więc  tworzenie  wysokiej jakości kształcenia i  ugruntowanie pozycji 

Uczelni w regionie.   

WSZJK realizuje siedem szczegółowych celów:  

1. Analiza, ocena i doskonalenie efektów kształcenia w programach kształcenia  na   

studiach I i II stop.; 

2. Doskonalenie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w określaniu, 

ocenie i współtworzeniu procesu kształcenia;  

3. Stałe monitorowanie losów absolwentów w celu zbadania zbieżności 

zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku; 

4. Analiza i ocena jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia;  

5. Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki, w tym infrastruktury 

dydaktycznej i naukowej oraz form wsparcia administracyjnego, społecznego i 

socjalnego  studentów;  

6. Doskonalenie systemu informacyjnego, w tym sposobów gromadzenia, 

analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnieniu jakości kształcenia 

oraz doskonalenie mechanizmów mających na celu zapobieganie i eliminację 

zjawisk patologicznych;  

7. Doskonalenie efektywności instrumentów weryfikacji i oceny działań 

korygujących, naprawczych i doskonalących. 
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Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów 

sprawują Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Nauki oraz Prodziekan ds. Studenckich i 

Dydaktyki. W celu realizacji zadań WSZJK Rektor powołuje pełnomocnika ds. jakości 

kształcenia oraz koordynatora ds. jakości kształcenia. Do zadań pełnomocnika Rektora 

ds. jakości kształcenia należy m.in.: koordynacja prac i współdziałanie z jednostkami w 

zakresie działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia, nadzór nad 

działalnością koordynatora ds. jakości kształcenia oraz przedstawicielami 

kierunków/wydziałów ds. jakości kształcenia, koordynowanie działań w ramach 

zewnętrznej i wewnętrznej akredytacji przed PKA w ramach działania pełnomocnika, 

przygotowywanie sprawozdań zgodnie z WSZJK; nadzór nad przebiegiem ankietyzacji;  

gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania działania WSZJK na 

wydziałach i w międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych. 

Do zadań koordynatora ds. jakości kształcenia  należy m.in.:  analiza i 

opracowanie statystyczne ankiet dla kandydatów na studia, oceny zajęć dydaktycznych 

przez studentów, ankiet do badania opinii studentów na temat jakości świadczonych 

usług przez komórki administracyjne; wnioskowanie do pełnomocnika Rektora ds. 

jakości kształcenia  o zmiany w WSZJK. 

W ramach poszczególnych wydziałów powoływani są  przedstawiciele 

wydziałów/kierunków ds. jakości kształcenia. Do zadań przedstawiciela 

wydziału/kierunku ds. jakości kształcenia należy m.in.: koordynowanie prac związanych 

z zapewnieniem jakości kształcenia na wydziale/na kierunku, przygotowywanie we 

współpracy z Dziekanem/Prodziekanem Wydziału wykazu przedmiotów objętych oceną 

zajęć dydaktycznych w danym semestrze, nadzór nad przebiegiem ankietyzacji;  

przeprowadzanie corocznych konsultacji z przedstawicielami studentów na temat 

procesu kształcenia, wnioskowanie do Dziekana Wydziału o zmiany w procesie 

kształcenia, wnioskowanie do pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia  o zmiany w 

WSZJK. 

W celu realizacji założeń WSZJK na Wydziale (w tym na kierunku pedagogika) 

powoływany jest zespół ds. oceny efektów kształcenia. Do zadań zespołu należy m.in.: 

analiza sprawozdań składanych przez wykładowców na temat realizacji efektów 

kształcenia; przeprowadzanie analizy losowo wybranych prac zaliczeniowych, 

egzaminacyjnych i prac dyplomowych; zestawianie propozycji zmian w programach 

kształcenia zgłaszanych przez studentów, wykładowców i przedstawicieli otoczenia; 
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przygotowywanie sprawozdań z analizy osiąganych efektów kształcenia wraz z 

propozycją planów naprawczych i przedkładanie ich Dziekanowi Wydziału; 

wnioskowanie do pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia  o zmiany w WSZJK. 

W celu przeprowadzania analizy programów kształcenia powoływane są przez 

Dziekana Wydziału komisje programowe. W semestrze zimowym roku akademickiego 

2019/2020 planuje się jednak połączyć zakres obowiązków członków komisji 

programowych  z zakresem obowiązków zespołów ds. oceny efektów kształcenia i 

stworzyć jedną komisję/zespół odpowiedzialną/ny za monitorowanie realizacji 

programu kształcenia.  

 

Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

Opis zakładanych dla kierunku pedagogika efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego zatwierdzany jest przez Radę Wydziału 

oraz Senat Uczelni.  Program studiów, w tym plan studiów, uchwalony jest przez Radę 

Wydziału w drodze uchwały, po zaopiniowaniu przez samorząd studentów, z 

uwzględnieniem przepisów Ustawy i przepisów wykonawczych do Ustawy oraz 

wytycznych określonych przez Senat Uczelni. 

Proces projektowania i dokonywania zmian w programach studiów poprzedzony 

jest konsultacjami ze środowiskiem interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych: Do 

dobrych praktyk funkcjonujących w Uczelni należy:  

 Zgłaszanie przez studentów i wykładowców propozycji i uwag w odniesieniu do 

obowiązujących programów studiów i wprowadzanie na tej podstawie zmian do 

programów a także projektowanie nowych programów studiów na nowych 

specjalnościach;  

 Wyrażanie przez pracodawców, w tym również opiekunów praktyk zawodowych z 

ramienia zakładów pracy opinii na temat praktycznej przydatności efektów 

kształcenia na rynku pracy (pisemne opinie i spotkania); 

 Monitorowanie losów absolwentów. 

 

Monitorowanie programu studiów  

Na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych obowiązuje procedura 

przeprowadzania okresowych przeglądów programów studiów. Analizę programów 
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studiów (a  także projektowanie nowych programów studiów) przeprowadza komisja 

programowa powoływana przez Dziekana Wydziału. W skład komisji programowych 

wchodzą przedstawiciele studentów. Dziekan Wydziału omawia wyniki analizy 

programów studiów na posiedzeniach Rady Wydziału w celu podjęcia działań 

związanych z doskonaleniem jakości procesu kształcenia. 

Ważnym głosem doradczym dla osób dokonujących zmian w programie studiów 

są sugestie płynące od studentów i wykładowców jak i interesariuszy zewnętrznych. 

Wpływ na zmiany w obowiązujących programach kształcenia mają przede wszystkim 

studenci, którzy w ramach cyklicznie przeprowadzanych z nimi spotkań na temat jakości 

kształcenia mają możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat stopnia ich 

zadowolenia, m.in. z obowiązujących programów studiów. 

 

Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów  

Sposoby oceny stopnia osiągania efektów kształcenia zostały zapisane w programie 

studiów na kierunku pedagogika oraz w poszczególnych kartach przedmiotów.  

Przewidziano w nich ocenę osiągniętych efektów kształcenia za pomocą następujących 

form: egzaminy, sprawdziany, prace zaliczeniowe, projekty, czynny udział z zajęciach, 

dyskusje, prezentacje oraz inne formy przewidziane  w ramach poszczególnych kart 

przedmiotów. 

Ponadto założono, że weryfikacja efektów kształcenia odbywać się będzie za 

pomocą następujących form: 1) obrona pracy dyplomowej, 2) praktyka zawodowa, 3) 

udział i wygłaszanie referatów w ramach naukowych konferencji studenckich.  

Procedura weryfikowania efektów kształcenia realizowana jest w następujący 

sposób: Po zakończeniu egzaminacyjnej sesji letniej i zimowej uzyskane efekty 

kształcenia poddaje się okresowej analizie. Za przeprowadzenie okresowej analizy 

weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia odpowiadają: a) nauczyciele akademiccy, 

którzy przygotowują sprawozdania z realizacji efektów kształcenia; b) opiekunowie 

praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy, którzy dokonują weryfikacji efektów 

kształcenia w ramach praktyk zawodowych; c) zespoły ds. oceny efektów kształcenia, 

które analizują losowo wybrane prace zaliczeniowe, egzaminacyjne i dyplomowe a także 

zestawiają sygnalizowane przez społeczność akademicką oraz pracodawców trudności, 

uwagi i zalecenia związane z osiąganiem efektów kształcenia. 
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Wszystkie sprawozdania z weryfikacji efektów kształcenia osiąganych na 

kierunku pedagogika wraz z planami naprawczymi stanowią przedmiot obrad Rady 

Wydziału, na której uchwalane są zmiany w programach studiów w odpowiedzi na 

sugerowane przez zespoły ds. oceny efektów kształcenia, wykładowców, studentów 

oraz opiekunów i koordynatorów praktyk sugestie i oczekiwania dotyczące kompetencji 

zawodowych studentów. 

 

Udział interesariuszy wewnętrznych i  zewnętrznych w doskonaleniu i realizacji 

programu studiów 

Działania mające na celu zwiększanie udziału interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych w określaniu, ocenie i współtworzeniu procesu kształcenia realizowane są 

m.in. poprzez: zapraszanie studentów do  aktywnego udziału w posiedzeniach ciał 

pracujących nad jakością kształcenia w Uczelni (m.in. Udział w Zespołach ds. oceny 

efektów kształcenia, w Komisjach Programowych, w Radzie Wydziału); organizowanie 

przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym i tworzenie w 

ten sposób trwałych więzi z przedstawicielami władz samorządowych, z instytucjami 

regionalnego rynku pracy,  organizacjami społecznymi i gospodarczymi.    

W Uczelni działa ponadto procedura w sprawie przeprowadzania w semestrze 

letnim konsultacji ze studentami na temat jakości kształcenia. Spotkania z 

przedstawicielami studentów poszczególnych kierunków studiów dają możliwość 

pozyskania opinii studentów oraz stopnia ich zadowolenia, m.in. z kadry nauczającej, 

programów studiów, poziomu i formy nauczania lektoratów, warunków lokalowych, 

oferty Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier czy też Programu Erasmus. 

Problematyka spotkań z przedstawicielami studentów omawiana jest na posiedzeniach 

Rady Wydziału w celu podjęcia działań związanych z doskonaleniem jakości procesu 

kształcenia.  

W październiku organizowane są spotkania informacyjne (adaptacyjne) ze 

studentami na temat, m.in. toku studiów, Regulaminu Studiów, Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, funkcjonowania Biura Studenckich Praktyk 

Zawodowych i Karier oraz programu ERASMUS. 

Dodatkowo, przynajmniej raz w roku akademickim każdy wykładowca oceniany 

jest przez studentów w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych. 

Ocena nauczyciela akademickiego przeprowadzana jest za pomocą anonimowej ankiety. 
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Ocenę przeprowadza się w ostatnim miesiącu trwania zajęć dydaktycznych w semestrze 

zimowym i letnim. Dziekan Wydziału bierze pod uwagę wyniki ankiet w trakcie 

przydzielania wykładowcom zajęć w kolejnym roku akademickim oraz uwzględnia 

wyniki oceny zajęć dydaktycznych przy sporządzaniu okresowej oceny pracy 

nauczyciela akademickiego. Wyniki oceny nauczycieli akademickich omawiane są na 

posiedzeniach Rad Wydziału, na których  podejmowane są decyzje dotyczące 

doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce organizacyjnej poprzez 

wprowadzanie ewentualnych zmian w programie studiów, metodach nauczania i 

doborze wykładowców 

 

Ocena i doskonalenie programu kształcenia na kierunku pedagogika w tym, 

przeprowadzanie weryfikacji i oceny działań naprawczych stanowi kolejny, ważny cel 

realizowany w ramach funkcjonowania WSZJK. Realizowany jest on, m.in. za pomocą 

następujących procedur i dobrych praktyk funkcjonujących w Uczelni:  

1) Zestawianie przez Wydział oraz międzywydziałowe jednostki organizacyjne 

Uczelni działań już zrealizowanych i planowanych w ramach procesu podnoszenia 

jakości kształcenia.  

2) Przygotowywanie corocznie samooceny Wydziału oraz samooceny 

międzywydziałowych jednostek organizacyjnych. 

3) Przygotowywanie przez zespoły ds. oceny efektów kształcenia sprawozdań z 

poziomu osiągania zakładanych efektów kształcenia wraz z propozycją zmian. 

4) Przygotowywanie przez Dziekana Wydziału corocznie sprawozdania z oceny 

procesu kształcenia oraz przyjmowanie przez Radę Wydziału planów 

naprawczych.  

5) Przygotowywanie przez pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 

sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

wraz z propozycją planów naprawczych.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, 

z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ęt
rz

n
e 

1. Ugruntowana pozycja na rynku 

edukacyjnym Płocka i północnego 

Mazowsza. Osiągnięcia dydaktyczne 

zauważane na poziomie kraju i 

środowiska lokalnego. 

2. Uruchomienie jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna oraz 

pedagogika specjalna, co daje większą 

stabilność tym kierunkom studiów i 

perspektywom zatrudnienia nowych 

pracowników. 

3. Wdrożony Wewnętrzny System 

zapewnienia jakości stanowiący 

fundament działania kierunku. 

4. Nowoczesna infrastruktura, stanowiąca 

wsparcie procesu dydaktycznego, 

dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

5. Dodatkowe usługi dla studentów, np. 

psychologiczny punkt konsultacyjny, 

możliwość uzyskania certyfikatów 

językowych (ośrodek egzaminacyjny). 

 

 

 

1. Uzależnienie od samodzielnej kadry 

naukowej z dużych ośrodków 

akademickich. 

2.   Brak zaplecza gastronomicznego dla 

studentów na terenie budynku 

Wydziału. 

3.   Zbyt duże obciążenie 

sprawozdawczością, rozbudowanymi 

wymaganiami dokumentowania 

własnych osiągnięć i dorobku oraz 

ciągłymi zmianami dotyczącymi 

sylabusów, kart przedmiotów itp.,  

4.   Zagrożenie technicyzacją nauczania i 

wychowania z utratą jakości relacji 

międzyludzkich i humanistycznej 

perspektywy w edukacji; 

przeniesienie punktu ciężkości oceny 

działania nauczyciela akademickiego 

z jego wartości moralnej na 

sprawność organizacyjną i 

umiejętność wykonania nałożonego 

administracyjne zadania. 
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1. Możliwość zmonopolizowania rekrutacji 

w ramach kierunku w obrębie znacznej 

części województwa mazowieckiego i 

kujawsko-pomorskiego. 

2. Możliwość pozyskania studentów 

zagranicznych. 

3. Rosnące zaufanie interesariuszy 

zewnętrznych do kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych absolwentów 

kierunku. 

4. Budowana przez lata marka i 

rozpoznawalność kierunku. 

5. Aspiracje o uzyskanie kategorii 

naukowej. 

 

1.   Duża konkurencja ośrodków 

akademickich oferujących podobny 

profil kształcenia. 

2.   Zróżnicowany poziom kandydatów 

utrudniający efektywną realizację 

programu kształcenia. 

3.   Niż demograficzny.  

4.    Zaostrzone przepisy dotyczące 

możliwości prowadzenia studiów 

przygotowujących do zawodu 

nauczyciela. 

5.   Wzrost biurokratyzacji w pracy 

naukowo-dydaktycznej. 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

 

 

Płock, dnia 30 września 2019 r. 
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Część III. Załączniki  

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku  

Poziom 

studiów 

Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

2015

/2016 

2016 

/2017 

2017/ 

2018 

Bieżący rok 

akademicki 

2018/2019 

2015

/201

6 

2016

/201

7 

2017/ 

2018 

Bieżący rok 

akademicki 

2018/2019 

I stopnia 

I 202 119 100 55 - - - - 

II 183 161 104 78 17 48 23 - 

III 179 173 153 91 19 18 - 23 

II stopnia 
I 91 98 49 54 57 - 53 37 

II 76 76 89 55 70 36 - 46 

Razem: 731 627 495 333 163 102 76 106 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach 

poprzedzających rok przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku 

(stan na dzień 

27.09.2019 r.)  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku 

 (stan na dzień 

27.09.2019 r.) 

I stopnia 

2016 210 164 34 16 

2017 200 163 27 16 

2018 202 141 0 0 

2019 130 94 48 17 

II stopnia 

 

2016 87 61 67 68 

2017 57 71 57 41 

2018 108 75 0 0 

2019 49 41 53 33 

Razem 1043 810 286 191 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku 

studiów, poziomie i profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 

poz. 1861). 

 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWER 3.05) 

Specjalności: 
 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 Wychowanie przedszkolne z językiem angielski 
 Pedagogika sądowa z mediacją 
 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

  
Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 
6/6 

Łączna liczba godzin zajęć 2265/1440 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
180/180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
131/124 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
53/54 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
15/15 

Wymiar praktyk zawodowych  360/360 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 
60/- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 
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1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./- 

 

 

2./- 

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 
6/6 

Łączna liczba godzin zajęć 2345/1455 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
180/180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
141/128 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
54/54 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
15/15 

Wymiar praktyk zawodowych  360/360 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 
60/- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./- 

 

 

2./- 
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Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 
6/6 

Łączna liczba godzin zajęć 2250/1365 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
180/180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
121/119 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
55/55 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
15/15 

Wymiar praktyk zawodowych  360/360 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 
60/- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./- 

 

 

2./- 

 
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 
6/6 

Łączna liczba godzin zajęć 2250/1410 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
180/180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
141/128 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
55/55 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
15/15 

Wymiar praktyk zawodowych  360/360 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 
60/- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./- 

 

 

2./- 

 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWER 3.05) 

Specjalności: 
 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,  
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 
4/4 

Łączna liczba godzin zajęć 1475/1230 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
120/120 
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nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
97/96 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
55/55 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
12/12 

Wymiar praktyk zawodowych  360/360 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 
-/- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./- 

 

 

2./- 

 

Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 
4/4 

Łączna liczba godzin zajęć 1465/1120 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
120/120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
102/102 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 59/59 
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wyboru 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
12/12 

Wymiar praktyk zawodowych  360/360 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 
-/- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./- 

 

 

2./- 

 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

Od roku akad. 2016/2017 na  kierunku pedagogika, studia I stopnia, stacjonarne                         

i niestacjonarne realizowane były programy studiów o profilu praktycznym. 

Obejmowały one następujące specjalności: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem 

przedszkolnym, wychowanie przedszkolne z językiem angielski, pedagogika sądowa z 

mediacją, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, edukacja obronna z 

bezpieczeństwem wewnętrznym. Uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i 

Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 12 VI 2017 r. dokonano zmiany w programach 

wymienionych specjalności w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 30 IX 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów, na podstawie którego zajęciom z 

wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS. Ponieważ w I i II semestrze na 

wymienionych specjalnościach realizowany był ten sam program, wprowadzone zmiany 

w programach każdej z wymienionych specjalności były identyczne: I semestr – 1 punkt 

ECTS przypisany przedmiotowi  Wychowanie fizyczne został dodany do punktów ECTS 

odnoszących się do przedmiotu Teoria wychowania (zmiana punktów ECTS z 2 na 3); II 

semestr – 1 punkt ECTS przypisany przedmiotowi  Wychowanie fizyczne został dodany 

do punktów ECTS odnoszących się do przedmiotu Socjologia (zmiana punktów ECTS z 2 

na 3). Program studiów realizowany w semestrach III, IV, V i VI nie uległ zmianie. 
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Zmiany dotyczyły tylko studiów stacjonarnych I stopnia, ponieważ na studiach 

niestacjonarnych nie był realizowany przedmiot wychowanie fizyczne. 

 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny  

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2016/2017 
 
 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Edukacja  
polonistyczna z metodyką 

konwersatorium 60/15 6/6 

Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 60/15 6/6 
Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 
st. 

ćwiczenia nst. 

45/15 1/1 

Edukacja informatyczna z metodyką ćwiczenia 15/15 3/3 
Terapia pedagogiczna konwersatorium 15/15 1/1 
Pedagogika wczesnoszkolna konwersatorium 45/- 4/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Bezpieczeństwo w szkole konwersatorium 15/10 3/3 
Praca z dzieckiem zdolnym ćwiczenia 15/10 1/1 
Edukacja środowiskowa z metodyką konwersatorium 60/25 6/6 
Edukacja techniczna z metodyką ćwiczenia 30/20 3/6 
Edukacja techniczna z metodyką konwersatorium 30/- 3/- 
Edukacja  motoryczno-zdrowotna                    
z metodyką 

konwersatorium 30/10 3/3 

Pedagogika przedszkolna konwersatorium 45/30 4/4 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
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Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr V 

Edukacja muzyczna  
z metodyką 

konwersatorium 60/20 6/6 

Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 30/10 5/5 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Edukacja 
plastyczna z metodyką 

konwersatorium 60/30 6/6 

Matematyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Literatura dziecięca i kultura żywego 
słowa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 30/15 3/3 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Metody wspierające naukę czytania i 
pisania 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

konwersatorium 15/10 1/1 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1710/1030 138/124 
 

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 30/- 4/- 
Wychowanie polonistyczne w 
przedszkolu 

konwersatorium 45/15 4/4 

Edukacja matematyczna w przedszkolu konwersatorium 60/15 4/4 
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Metodyka wychowania przedszkolnego konwersatorium 30/15 3/3 
Wsparcie dziecka o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w 
przedszkolu 

ćwiczenia 15/10 2/3 

Terapia pedagogiczna konwersatorium 30/10 3/3 
Twórczość małego dziecka konwersatorium 15/- 1/- 
Literatura dla dzieci konwersatorium 15/10 2/2 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Gramatyka praktyczna I ćwiczenia  30/10 2/2 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia  30/10 3/3 
Plastyka w przedszkolu konwersatorium 10/- 1/- 
Plastyka w przedszkolu ćwiczenia  20/15 2/2 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Sprawności zintegrowane I ćwiczenia  90/30 9/9 
Technika w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju anglojęzycznego I 

ćwiczenia  30/15 3/3 

Sprawności zintegrowane II ćwiczenia 45/15 4/4 
Fonetyka języka angielskiego I ćwiczenia  30/15 1/1 
Gramatyka praktyczna II ćwiczenia 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju ang.II 

konwersatorium 30/15 3/3 

Drama w edukacji lingwistycznej dzieci ćwiczenia  15/- 2/- 
Sprawności zintegrowane III ćwiczenia 90/30 9/9 
Gry i zabawy anglojęzyczne w edukacji 
lingwistycznej 

ćwiczenia  30/10 3/3 

Fonetyka języka angielskiego II ćwiczenia 15/15 ½ 
Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

ćwiczenia  15/15 1/1 

Dziecięca literatura anglojęzyczna ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka nauczania jęz. angielskiego  konwersatorium 30/15 3/3 
Diagnoza pedagogiczna konwersatorium 30/15 2/2 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1815/1065 144/126 

 
Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 
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Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Teoria i metodyka terapii 
pedagogicznej 

konwersatorium 30/- 2/- 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Niedostosowanie społeczne dzieci i 
młodzieży 

konwersatorium 30/15 4/4 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Psychologia i pedagogika sądowa konwersatorium 30/15 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Komunikacja interpersonalna II ćwiczenia 45/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora I konwersatorium 30/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora I ćwiczenia 30/15 4/4 
Wprowadzenie do negocjacji i 
mediacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Komunikacja społeczna  konwersatorium 60/15 3/3 
Diagnozowanie i opiniowanie 
psychopedagogiczne w sprawach 
rodzinnych, nieletnich i karnych 

konwersatorium 30/10 4/4 

Metodyka pracy mediatora II ćwiczenia 60/15 4/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Wybrane problemy współczesnej 
rodziny 

konwersatorium 45/15 3/3 

Mediacje rodzinne w konflikcie 
rozwodowym 

konwersatorium 45/15 4/4 

Mediacje w sprawach karnych i 
nieletnich 

konwersatorium 45/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
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Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji  nauczyciela) 

ćwiczenia 60/60 3/3 

Razem 1470/895 94/80 
 

Specjalność: Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Historia bezpieczeństwa 
wewnętrznego w Polsce 

konwersatorium 15/10 2/2 

Strategia bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego I 

konwersatorium 45/30 4/4 

Patologie społeczne i przestępczość 
nieletnich 

konwersatorium 15/10 2/2 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30 /30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90 /90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Strategie, metody i techniki negocjacji 
i mediacji 

konwersatorium 45/30 4/4 

Komunikacja społeczna konwersatorium 30/15 2/2 
Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Metodologia badań nad 
bezpieczeństwem 

konwersatorium 15/10 2/2 

Zarządzanie bezpieczeństwem 
publicznym 

konwersatorium 15/10 2/2 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30 /30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90 /90 3/3 

Semestr V 
Zachowanie i postępowanie w ćwiczenia 45/30 3/3 
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przypadkach zagrożenia 
Wybrane elementy samoobrony ćwiczenia 15/10 3/3 
Zagrożenia ludności podczas 
katastrof i klęsk żywiołowych II 

konwersatorium 45/30 2/2 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła* ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI3 
Bezpieczeństwo w komunikacji 
powszechnej i w transporcie 

konwersato3rium 30/15 3/3 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni konwersatorium 30/15 3/3 
Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

ćwiczenia 45/30 3/3 

Zwalczanie przestępczości konwersatorium 15/10 3/3 
Ochrona osób, mienia, obiektów i 
obszarów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela) 

ćwiczenia 60/60 3/3 

Razem 1455/1035 100/98 
 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- 1/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Psychologia rozwojowa, społeczna i 

kliniczna w resocjalizacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Teoretyczne podstawy  resocjalizacji I ćwiczenia 15/- 2/- 

Metodyka wychowania 

resocjalizującego I 

konwersatorium 30/15 3/3 
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy 

prawa z elementami polityki 

społecznej w resocjalizacji 

konwersatorium 30/- 2/- 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika resocjalizacyjna II ćwiczenia 15/- 2/- 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

konwersatorium 30/5 3/3 

Historia resocjalizacji ćwiczenia 15/- 1/- 
Analiza transakcyjna i rozwiązywanie 
konfliktów w resocjalizacji 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Profilaktyka uzależnień konwersatorium 30/15 3/3 

Projekt socjalny wobec 
niedostosowanych społecznie 

konwersatorium 30/5 2/2 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Komunikacja społeczna konwersatorium 3015 1/1 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/15 
 

1/2 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

konwersatorium 15/- 
 

1/- 

Teoria wychowania, teleologia i 
aksjologia w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/- 1/- 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Zagadnienia patologii społecznej ćwiczenia 15/15 2/2 
Resocjalizacja w środowisku 
otwartym i zamkniętym 

ćwiczenia 30/15 4/4 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
i wsparcie socjalne w readaptacji 
społecznej 

ćwiczenia 45/15 4/4 

Praca resocjalizacyjno-terapeutyczna 
z osobami uzależnionymi 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji  nauczyciela) 

ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1440/1020 111/91 
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Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2017/2018 
 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Edukacja  
polonistyczna z metodyką 

konwersatorium 60/15 6/6 

Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 60/15 6/6 
Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 
st. 

ćwiczenia nst. 

45/15 1/1 

Edukacja informatyczna z metodyką ćwiczenia 15/15 3/3 
Terapia pedagogiczna konwersatorium 15/15 1/1 
Pedagogika wczesnoszkolna konwersatorium 45/- 4/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Bezpieczeństwo w szkole konwersatorium 15/10 3/3 
Praca z dzieckiem zdolnym ćwiczenia 15/10 1/1 
Edukacja środowiskowa z metodyką konwersatorium 60/25 6/6 
Edukacja techniczna z metodyką ćwiczenia 30/20 3/6 
Edukacja techniczna z metodyką konwersatorium 30/- 3/- 
Edukacja  motoryczno-zdrowotna                    
z metodyką 

konwersatorium 30/10 3/3 

Pedagogika przedszkolna konwersatorium 45/30 4/4 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Edukacja muzyczna  
z metodyką 

konwersatorium 60/20 6/6 
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Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 30/10 5/5 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Edukacja 
plastyczna z metodyką 

konwersatorium 60/30 6/6 

Matematyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Literatura dziecięca i kultura żywego 
słowa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 30/15 3/3 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Metody wspierające naukę czytania i 
pisania 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

konwersatorium 15/10 1/1 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1710/1030 136/124 
 

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 30/- 4/- 
Wychowanie polonistyczne w 
przedszkolu 

konwersatorium 45/15 4/4 

Edukacja matematyczna w przedszkolu konwersatorium 60/15 4/4 
Metodyka wychowania przedszkolnego konwersatorium 30/15 3/3 
Wsparcie dziecka o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w 
przedszkolu 

ćwiczenia 15/10 2/3 



 

90 

 

 

Terapia pedagogiczna konwersatorium 30/10 3/3 
Twórczość małego dziecka konwersatorium 15/- 1/- 
Literatura dla dzieci konwersatorium 15/10 2/2 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Gramatyka praktyczna I ćwiczenia  30/10 2/2 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia  30/10 3/3 
Plastyka w przedszkolu konwersatorium 10/- 1/- 
Plastyka w przedszkolu ćwiczenia  20/15 2/2 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Sprawności zintegrowane I ćwiczenia  90/30 9/9 
Technika w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju anglojęzycznego I 

ćwiczenia  30/15 3/3 

Sprawności zintegrowane II ćwiczenia 45/15 4/4 
Fonetyka języka angielskiego I ćwiczenia  30/15 1/1 
Gramatyka praktyczna II ćwiczenia 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju ang.II 

konwersatorium 30/15 3/3 

Drama w edukacji lingwistycznej dzieci ćwiczenia  15/- 2/- 
Sprawności zintegrowane III ćwiczenia 90/30 9/9 
Gry i zabawy anglojęzyczne w edukacji 
lingwistycznej 

ćwiczenia  30/10 3/3 

Fonetyka języka angielskiego II ćwiczenia 15/15 1/2 
Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

ćwiczenia  15/15 1/1 

Dziecięca literatura anglojęzyczna ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka nauczania jęz. angielskiego  konwersatorium 30/15 3/3 
Diagnoza pedagogiczna konwersatorium 30/15 2/2 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1815/1065 142/126 

 
Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
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Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Teoria i metodyka terapii 
pedagogicznej 

konwersatorium 30/- 2/- 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Niedostosowanie społeczne dzieci i 
młodzieży 

konwersatorium 30/15 4/4 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Psychologia i pedagogika sądowa konwersatorium 30/15 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Komunikacja interpersonalna II ćwiczenia 45/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora I konwersatorium 30/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora I ćwiczenia 30/15 4/4 
Wprowadzenie do negocjacji i 
mediacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Komunikacja społeczna  konwersatorium 60/15 3/3 
Diagnozowanie i opiniowanie 
psychopedagogiczne w sprawach 
rodzinnych, nieletnich i karnych 

konwersatorium 30/10 4/4 

Metodyka pracy mediatora II ćwiczenia 60/15 4/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Wybrane problemy współczesnej 
rodziny 

konwersatorium 45/15 3/3 

Mediacje rodzinne w konflikcie 
rozwodowym 

konwersatorium 45/15 4/4 

Mediacje w sprawach karnych i 
nieletnich 

konwersatorium 45/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji  nauczyciela) 

ćwiczenia 60/60 3/3 
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Razem 1470/895 92/80 
 

Specjalność: Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Historia bezpieczeństwa 
wewnętrznego w Polsce 

konwersatorium 15/10 2/2 

Strategia bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego I 

konwersatorium 45/30 4/4 

Patologie społeczne i przestępczość 
nieletnich 

konwersatorium 15/10 2/2 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30 /30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90 /90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Strategie, metody i techniki negocjacji 
i mediacji 

konwersatorium 45/30 4/4 

Komunikacja społeczna konwersatorium 30/15 2/2 
Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Metodologia badań nad 
bezpieczeństwem 

konwersatorium 15/10 2/2 

Zarządzanie bezpieczeństwem 
publicznym 

konwersatorium 15/10 2/2 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30 /30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90 /90 3/3 

Semestr V 
Zachowanie i postępowanie w 
przypadkach zagrożenia 

ćwiczenia 45/30 3/3 

Wybrane elementy samoobrony ćwiczenia 15/10 3/3 
Zagrożenia ludności podczas konwersatorium 45/30 2/2 
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katastrof i klęsk żywiołowych II 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła* ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI3 
Bezpieczeństwo w komunikacji 
powszechnej i w transporcie 

konwersato3rium 30/15 3/3 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni konwersatorium 30/15 3/3 
Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

ćwiczenia 45/30 3/3 

Zwalczanie przestępczości konwersatorium 15/10 3/3 
Ochrona osób, mienia, obiektów i 
obszarów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela) 

ćwiczenia 60/60 3/3 

Razem 1455/1035 98/98 
 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia  60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 

Semestr III 
Psychologia rozwojowa, społeczna i 

kliniczna w resocjalizacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Teoretyczne podstawy  resocjalizacji I ćwiczenia 15/- 2/- 

Metodyka wychowania 

resocjalizującego I 

konwersatorium 30/15 3/3 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy 

prawa z elementami polityki 

społecznej w resocjalizacji 

konwersatorium 30/- 2/- 
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Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika resocjalizacyjna II ćwiczenia 15/- 2/- 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

konwersatorium 30/5 3/3 

Historia resocjalizacji ćwiczenia 15/- 1/- 
Analiza transakcyjna i rozwiązywanie 
konfliktów w resocjalizacji 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Profilaktyka uzależnień konwersatorium 30/15 3/3 

Projekt socjalny wobec 
niedostosowanych społecznie 

konwersatorium 30/5 2/2 

Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Komunikacja społeczna konwersatorium 3015 1/1 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/15 
 

1/2 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

konwersatorium 15/- 
 

1/- 

Teoria wychowania, teleologia i 
aksjologia w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/- 1/- 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Zagadnienia patologii społecznej ćwiczenia 15/15 2/2 
Resocjalizacja w środowisku 
otwartym i zamkniętym 

ćwiczenia 30/15 4/4 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
i wsparcie socjalne w readaptacji 
społecznej 

ćwiczenia 45/15 4/4 

Praca resocjalizacyjno-terapeutyczna 
z osobami uzależnionymi 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji  nauczyciela) 

ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1440/1020 109/91 

 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWER 3.05)  
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Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Sposoby komunikacji 
interpersonalnej i współpracy 

ćwiczenia 
30/15 3/3 

Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 
15/15 2/3 

Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr III 
Edukacja polonistyczna z metodyką konwersatorium 45/15 3/6 
Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 15/15 1/2 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 45/20 4/3 
Pedagogika wczesnoszkolna konwersatorium 45/- 4/- 
Edukacja motoryczno-zdrowotna z 
metodyką 

konwersatorium 30/10 3/1 

Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/15 4/4 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika twórczości i zdolności ćwiczenia 15/10 1/1 
Psychologia rozwojowa konwersatorium 20/10 2/2 
Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 15/- 2/- 
Edukacja techniczna z metodyką konwersatorium 15/- 1/- 
Edukacja techniczna z metodyką ćwiczenia 1515 1/3 
Edukacja środowiskowa z metodyką konwersatorium 30/20 3/4 
Edukacja informatyczna z metodyką ćwiczenia 15/15 3/3 
Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 30/- 2/- 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

ćwiczenia -/15 -/3 

Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Projekt Pedagogiczny konwersatorium 30/30 3/3 
Przedmioty fakultatywne (2) konwersatorium 60/30 6/6 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
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Diagnoza i terapia pedagogiczna Konwersatorium 30/25 2/2 
Edukacja muzyczna z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 15/10 1/1 
Arteterapia w kształceniu i 
wychowaniu  

konwersatorium 15/10 1/1 

Nowe technologie w procesie 
kształcenia i wychowania 

konwersatorium 15/10 1/1 

Bezpieczeństwo w szkole konwersatorium 15/10 3//3 
Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/15 4/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Edukacjaplastyczna z metodyką konwersatorium 30/20 3/3 
Matematyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Literatura dziecięca i kultura żywego 
słowa 

konwersatorium 15/10 1/1 

Plastyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Przyroda w przedszkolu ćwiczenia 30/15 3/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/2 
Przedmioty fakultatywne (4) konwersatorium 60/30 6/7 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1715/1125 131/124 
 

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Sposoby komunikacji interpersonalnej i 
współpracy  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 15/15 2/3 

Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr III 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 30/- 2/- 
Psychologia rozwojowa konwersatorium 20/15 2/1 
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Wychowanie polonistyczne w 
przedszkolu 

konwersatorium 30/15 2/2 

Edukacja matematyczna w przedszkolu konwersatorium 30/15 2/2 
Metodyka wychowania przedszkolnego konwersatorium 30/15 3/3 
Elementy wczesnego wspomagania 
dziecka 

ćwiczenia 15/10 1/3 

Diagnoza i terapia pedagogiczna konwersatorium 30/20 2/3 
Twórczość małego dziecka konwersatorium 15/- 1/- 
Literatura dla dzieci konwersatorium 15/10 1/1 
Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/15 4/4 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Gramatyka praktyczna I ćwiczenia 30/10 2/2 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/10 2/1 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 15/10 1/1 
Plastyka w przedszkolu konwersatorium 10/- 1/- 
Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 20/15 1/1 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Sprawności zintegrowane I ćwiczenia 90/30 9/9 
Technika w przedszkolu konwersatorium 15/15 1/3 
Przedmioty fakultatywne (2) konwersatorium 60/30 6/6 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju anglojęzycznego I 

ćwiczenia 30/15 2/3 

Sprawności zintegrowane II ćwiczenia 45/15 4/3 
Fonetyka języka angielskiego I ćwiczenia 30/15 1/1 
Gramatyka praktyczna II ćwiczenia 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Przedmioty fakultatywne (3)k konwersatorium 30/30 4/4 
Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju ang.II 

konwersatorium 30/15 2/2 

Drama w edukacji lingwistycznej dzieci ćwiczenia 15/- 1/- 
Sprawności zintegrowane III ćwiczenia 90/30 9/6 
Gry i zabawy anglojęzyczne w edukacji 
lingwistycznej 

ćwiczenia 30/10 2/2 

Fonetyka języka angielskiego II ćwiczenia 15/15 1/2 
Dziecięca literatura anglojęzyczna ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka nauczania jęz. angielskiego   konwersatorium 30/15 2/2 
Przedmioty fakultatywne (4)  konwersatorium 60/30 7/7 
Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1880/1160 141/128 

 
Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy Łączna liczna Liczba 
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zajęć godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

punktów 
ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/15 4/4 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Sposoby komunikacji 
interpersonalnej i współpracy 

ćwiczenia 
30/15 3/3 

Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/15 4/4 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 
15/10 2/2 

Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr III 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Niedostosowanie społeczne dzieci i 
młodzieży 

konwersatorium 30/10 3/3 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

konwersatorium 
30/15 4/4 

Psychologia i pedagogika sądowa konwersatorium 30/15 4/4 
Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/15 4/4 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Metodyka pracy mediatora I konwersatorium 30/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora I ćwiczenia 30/15 4/4 
Negocjacje ćwiczenia 45/15 4/4 
Przedmioty fakultatywne (2) ćwiczenia 30/15 3/3 
Przedmioty fakultatywne (2) konwersatorium 60/20 6/6 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Diagnozowanie i opiniowanie 
psychopedagogiczne w sprawach 
rodzinnych, nieletnich i karnych 

konwersatorium 30/10 3/3 

Metodyka pracy mediatora II ćwiczenia 60/15 4/4 
Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/15 4/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła* ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Wybrane problemy współczesnej 
rodziny 

konwersatorium 45/15 3/3 

Mediacje rodzinne w konflikcie konwersatorium 45/15 4/4 
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rozwodowym 
Mediacje w sprawach karnych i 
nieletnich 

konwersatorium 45/15 4/4 

Przedmioty fakultatywne (4) ćwiczenia 60/30 5/5 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela 

ćwiczenia 
60/60 3/3 

Razem 1545/980 121/119 
 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia konwersatorium 30/15 4/4 
Filozofia ćwiczenia 15/- 2/- 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr II 
Sposoby komunikacji interpersonalnej i 
współpracy 

ćwiczenia 
30/15 3/3 

Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/15 4/4 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 
15/10 2/2 

Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Przedsiębiorczość i kultura pracy ćwiczenia 15/15 1/1 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/- -/- 

Semestr III 
Psychologia i psychotechnika w 
wychowaniu resocjalizującym 

konwersatorium 30/15 3/3 

Teoretyczne podstawy  resocjalizacji I ćwiczenia 15/- 2/- 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego I 

konwersatorium 30/15 3/3 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy 
prawa z elementami polityki społecznej 
w resocjalizacji 

konwersatorium 30/15 2/2 

Pedagogika penitencjarna ćwiczenia 15/- 2/- 
Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/15 4/4 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika resocjalizacyjna II ćwiczenia 15/- 2/- 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Metody badań pedagogicznych ćwiczenia 15/15 1/1 
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Projekt socjalny w aspekcie profilaktyki 
społecznej i resocjalizacji 

konwersatorium 30/5 2/2 

Przedmioty fakultatywne (2) ćwiczenia 90/45 9/9 

Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Komunikacja i mediacja społeczna konwersatorium 30/15 1/1 
Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/15 1/1 

Teoria wychowania, teleologia i 
aksjologia w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/- 1/- 

Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/15 4/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa ciągła* ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Zagadnienia patologii społecznej 15 15/15 2/2 
Resocjalizacja w środowisku otwartym 
i zamkniętym 

konwersatorium 30/15 4/4 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego w aspekcie 
praktycznym 

ćwiczenia 60/30 6/6 

Przedmioty fakultatywne (4) ćwiczenia 45/25 5/5 
Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa (specjalnościowa) 
– trening kompetencji  nauczyciela 

ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1485/1000 116/107 
 

 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil ogólnoakademicki 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2016/2017  
 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych  konwersatorium 15/15 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 2/4 
Pedagogika przedszkolna ćwiczenia 15/10 2/4 
Teoretyczne podstawy kształcenia 
zintegrowanego 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Kultura języka konwersatorium 20/20 3/3 
Edukacja polonistyczna konwersatorium 15/15 1/1 
Edukacja polonistyczna ćwiczenia 15/15 2/2 
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Język obcy ćwiczenia 30/- 3/- 
Semestr II 

Logika  konwersatorium 15/15 1/1 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/15 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu i 
wychowaniu 

konwersatorium 15/- 1/- 

Kształcenie ekologiczne konwersatorium 30/15 3/4 
Edukacja matematyczna konwersatorium 30/30 4/4 
Seminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 
Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Język obcy ćwiczenia 30/- 3/- 
Kurs w języku obcym ćwiczenia -/30 -/2 

Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 15/- 2/- 
Pedagogika zabawy ćwiczenia 15/15 2/2 
Edukacja teatralna z elementami dramy ćwiczenia 30/15 2/2 
Muzyka w edukacji konwersatorium 15/15 2/1 
Muzyka w edukacji ćwiczenia 15/15 2/2 
Wychowanie przez sztuki plastyczne konwersatorium 15/15 2/1 
Wychowanie przez sztuki plastyczne ćwiczenia 15/15 2/2 
Przedmioty do wyboru konwersatorium 30/30 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/20 2/2 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 
Język obcy ćwiczenia -/30 -/3 

Semestr IV 
Metodyka pracy w klasach 
integracyjnych 

konwersatorium 30/30 4/4 

Metody wspierania aktywności i 
kreatywności dzieci 

konwersatorium 30/15 4/4 

Elementy profilaktyki i terapii 
logopedycznej 

ćwiczenia 10/10 2/2 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 

Razem 665/575 90/89 
 
Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  
Specjalizacja: Pedagogika kryminologiczna 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 15/15 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 2/4 
Współczesne tendencje w pedagogice 
resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 15/- 2/- 

Tendencje w socjoterapii konwersatorium 15/- 2/- 
Współczesne tendencje w metodyce 
wychowania resocjalizacyjnego i prof. 
społ. 

konwersatorium 30/- 3/- 

Kultura języka konwersatorium 20/20 3/3 
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Język obcy ćwiczenia 30/- 3/- 
Semestr II 

Logika konwersatorium 15/15 1/1 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/15 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu i 
wychowaniu 

konwersatorium 15/15 1/1 

Diagnoza i programowanie 
postdiagdnost. w resocjalizacji 

konwersatorium 10/10 2/2 

Historia resocjalizacji konwersatorium 20/2015 2/2 
Praca terapeutyczna z uzależnionymi konwersatorium 15/20 1/2 
Seminarium magisterskie seminarium 20/30 5/5 
Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Język obcy ćwiczenia 30/- 3/- 
Kurs w języku obcym ćwiczenia -/30 -/2 

Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 15/15 2/2 
Probacja  ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka pracy policyjnej   ćwiczenia 15/15 1/1 
Penologia i prawo karne  konwersatorium 15/15 1/1 
Praca wychowawcza i 
socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/20 2/2 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/20 2/2 
Seminarium magisterskie seminarium 30/ 5/5 
Język obcy ćwiczenia -/30 -/3 

Semestr IV 
Grafologia  ćwiczenia 15/15 3/3 
Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/20 4/4 
Profilaktyka kreatywna konwersatorium 15/15 2/2 
Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/15 4/4 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 

Razem 620/535 84/79 
 
Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  
Specjalizacja: Profilaktyka i prewencja kryminalna 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 15/15 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 2/4 
Współczesne tendencje w pedagogice 
resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Tendencje w socjoterapii konwersatorium 15/- 2/- 
Współczesne tendencje w metodyce 
wychowania resocjalizacyjnego i prof. 
społ. 

konwersatorium 30/- 3/- 

Kultura języka konwersatorium 20/20 3/3 



 

103 

 

 

Język obcy ćwiczenia 30//- 3/- 
Semestr II 

Logika konwersatorium 15/15 1/1 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/15 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu i 
wychowaniu 

konwersatorium 15/15 1/1 

Diagnoza i programowanie 
postdiagdnost. w resocjalizacji 

konwersatorium 10/10 2/2 

Historia resocjalizacji konwersatorium 20/20 2/2 
Praca terapeutyczna z uzależnionymi konwersatorium 15/15 1/2 
Seminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 
Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Język obcy ćwiczenia 30/- 3/- 
Kurs w języku obcym ćwiczenia -/30 -/2 

Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 15/15 2/2 
Probacja  ćwiczenia 15/15 1/1 
Współczesne tendencje w metodyce 
kryminalistycznej   

ćwiczenia 15/15 1/1 

Penologia i prawo karne  konwersatorium 15/15 1/1 
Praca wychowawcza i 
socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/20 2/2 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 3/3 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30/20 2/2 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 
Język obcy ćwiczenia -/30 -/3 

Semestr IV 
Arteterapia w oddziaływaniach 
resocjalizacyjnych i 
socjoterapeutycznych 

ćwiczenia 30/15 5/5 

Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/20 4/4 
 Interwencja kryzysowa konwersatorium 15/15 2/2 
Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/15 4/4 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 

Razem 635/550 86/83 
 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2017/2018  

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Statystyka konwersatorium 30/15 2/2 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 10/10 2/2 
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Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Dydaktyka edukacji przedszkolnej ćwiczenia 20/20 3/3 
Teoretyczne podstawy kształcenia 
zintegrowanego 

ćwiczenia 20/10 2/2 

Edukacja polonistyczna  w przedszkolu i 
klasach  I - III 

konwersatorium 20/10 2/2 

Edukacja polonistyczna  w przedszkolu i 
klasach  I - III 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Język obcy  ćwiczenia 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 2/2 

Semestr II 
Logika konwersatorium 15/10 1/1 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 30/10 3/3 
Współczesne tendencje w kształceniu i 
wychowaniu 

konwersatorium 15/10 2/2 

Edukacja społeczno – przyrodnicza w 
przedszkolu i klasach  I - III 

konwersatorium 30/30 2/2 

Edukacja matematyczna w przedszkolu i 
klasach  I - III 

konwersatorium 30/30 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 
Język obcy  ćwiczenia 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 20/10 2/2 
Pedagogika zabawy ćwiczenia 20/15 2/2 
Wychowanie muzyczne w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolne 

konwersatorium 20/10 2/2 

Wychowanie muzyczne w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolne 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne w 
przedszkolu i klasach  I - III 

konwersatorium 20/10 2/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne w 
przedszkolu i klasach  I - III 

ćwiczenia 30/20 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 
Język obcy  ćwiczenia 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Semestr IV 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna ćwiczenia 10/10 2/2 
Elementy profilaktyki i terapii 
logopedycznej 

ćwiczenia 15/10 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 3/3 
Przedmiot do wyboru konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru - ogólnouczelniany konwersatorium 30/30 1/1 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Razem 1230/1075 96/96 
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Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  
Specjalizacje: Pedagogika sądowo-penitencjarna 
                          Profilaktyka i prewencja kryminalna 

             Pedagogika kryminalistyczna 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Statystyka konwersatorium 20/15 2/2 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 10/10 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Kultura języka konwersatorium 20/10 3/3 
Pedagogika resocjalizacyjna  ćwiczenia 20/15 2/2 
Psychologia kliniczna konwersatorium 30/15 2/2 
Terapia w resocjalizacji konwersatorium 30/15 3/3 
Język obcy  ćwiczenia 30/30 2/2 
Przedmioty do wyboru  konwersatorium 30/30 3/3 

Semestr II 
Logika konwersatorium 15/10 1/1 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/10 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

konwersatorium 15/10 1/1 

Diagnoza w resocjalizacji konwersatorium 30/20 4/4 
Seminarium magisterskie  seminarium 20/20 5/5 
Przedmioty do wyboru  konwersatorium 30/30 4/4 
Język obcy ćwiczenia 30/30 2/2 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 20/10 2/2 
Probacja  ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka pracy profilaktycznej i 
resocjalizacyjnej – współczesne 
tendencje  

ćwiczenia 20/20 1/1 

Penologia i prawo karne  konwersatorium 15/15 1/1 
Readaptacja społeczna i pomoc 
postpenitencjarna 

konwersatorium 15/15 1/1 

Praca wychowawcza 
i socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/15 2/2 

Twórcza resocjalizacja  ćwiczenia 30/15 2/2 
Seminarium magisterskie  seminarium 30/30 5/5 
Przedmioty do wyboru  konwersatorium 60/30 6/6 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr IV 
Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/10 3/3 
Profilaktyka kreatywna konwersatorium 15/15 2/2 
Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/20 4/4 

Resocjalizacja w instytucjach 
resocjalizacyjnych i środowisku 

konwersatorium 30/20 3/3 
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otwartym  
Seminarium magisterskie  seminarium 30/30 10/10 
Przedmioty do wyboru  konwersatorium 30/15 3/3 
Przedmiot ogólnouczelniany konwersatorium 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 120/120 4/4 

Razem 1130/950 98/98 
 
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Statystyka konwersatorium 20/15 2/2 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 10/10 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Kultura języka konwersatorium 20/10 3/3 
Podstawy i metody socjoterapii ćwiczenia 30/15 3/3 
Współczesne tendencje w metodyce 
wychowania resocjalizującego i 
pedagogice społecznej 

konwersatorium 30/15 2/2 

Terapia w resocjalizacji konwersatorium 30/15 3/3 
Język obcy  ćwiczenia 30/30 2/2 
Przedmioty do wyboru  konwersatorium 30/30 3/3 

Semestr II 
Logika konwersatorium 15/10 1/1 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/10 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

konwersatorium 15/10 1/1 

Diagnoza w resocjalizacji konwersatorium 30/20 4/4 
Seminarium magisterskie – przedmioty 
do wyboruw obrębie proponowanych 
zajęć seminaryjnych* 

seminarium 20/20 5/5 

Przedmioty do wyboru konwersatorium 30/30 4/4 
Język obcy ćwiczenia 30/30 2/2 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 20/10 2/2 
Profilaktyka niedostosowania 
społecznego 

ćwiczenia 15/15 1/1 

Diagnostyka w socjoterapii ćwiczenia 20/15 1/1 
Metodyka, dydaktyka i techniki pracy z 
grupą socjoterapeutyczną 

konwersatorium 60/45 4/4 

Praca wychowawcza 
i socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/15 2/2 

Seminarium magisterskie  seminarium 30/30 5/5 
Przedmioty do wyboru  konwersatorium 60/45 6/6 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr IV 
Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/10 3/3 
Superwizjaw pracy terapeutycznej ćwiczenia 15/15 2/2 
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Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/30 4/4 

Arteterapia w oddziaływaniach 
resocjalizacyjnych i 
socjoterapeutycznych 

ćwiczenia 30/30 3/3 

Seminarium magisterskie  seminarium 30/30 10/10 
Przedmioty do wyboru  ćwiczenia 30/30 3/3 
Przedmiot ogólnouczelniany konwersatorium 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 120/120 4/4 

Razem 1140/995 99/99 
 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWER 3.05) 
 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Analiza statystyczna dla pedagogów 
w ujęciu praktycznym 

konwersatorium 20/15 1/1 

Metody badań społecznych konwersatorium 20/10 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Dydaktyka edukacji przedszkolnej ćwiczenia 20/20 3/3 
Edukacja polonistyczna w 
przedszkolu i klasach I- III 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Edukacja polonistyczna w 
przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 20/10 2/2 

Nowe media w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

ćwiczenia 15/10 1/1 

Lektorat ćwiczenia 30/30 3/3 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 

Semestr II 
Logika konwersatorium 15/10 1/1 
Problematyka współczesnej 
psychologii 

ćwiczenia 15/- 1/- 

Instytucje kształcenia i wychowania konwersatorium 15/10 2/2 
Strategie działań twórczych ćwiczenia 20/10 1/1 
Edukacja społeczno- przyrodnicza w 
przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 30/30 2/2 

Edukacja matematyczna w 
przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 30/30 2/2 

Proseminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 
Lektorat ćwiczenia 30/30 3/3 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 
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Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 20/10 2/2 
Psychologia rozwojowa w praktyce 
pedagogicznej  

ćwiczenia 15/10 1/1 

Pedagogika zabawy ćwiczenia 10/15 1/3 
Wychowanie muzyczne w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

ćwiczenia 30/10 4/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne 
w przedszkolu i klasach I- III 

ćwiczenia 30/20 2/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne 
w przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 20/10 2/2 

Rozwój zawodowy i osobisty konwersatorium 10/10 1/1 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna  konwersatorium 120/120 4/4 

Semestr IV 
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna  konwersatorium 15/10 2/2 
Edukacja integracyjna i włączająca  konwersatorium 15/10 2/2 
Elementy diagnozy, profilaktyki i 
terapii logopedycznej 

ćwiczenia 15/10 2/2 

Trening umiejętności 
wychowawczych 

ćwiczenia 15/10 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 3/3 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Razem 1200/1050 97/96 
 

 

Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Analiza statystyczna dla pedagogów w 
ujęciu praktycznym 

konwersatorium 20/15 1/1 

Metody badań społecznych konwersatorium 20/10 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Kultura języka konwersatorium 20/10 3/3 
Pedagogika resocjalizacyjna  ćwiczenia 20/15 2/2 
Psychologia kliniczna konwersatorium 30/15 2/2 
Warsztat pracy z osobami w sytuacji 
kryzysowej 

ćwiczenia 20/10 2/2 

Lektorat  ćwiczenia 30/30 3/3 

Przedmioty fakultatywne (1) 
ćwiczenia/ 

konwersatorium 
60/30 5/5 

Semestr II 
Logika konwersatorium 15/10 1/1 
Problematyka współczesnej psychologii ćwiczenia 15/10 2/2 
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Instytucje kształcenia i wychowania konwersatorium 15/10 2/2 
Diagnoza w resocjalizacji ćwiczenia 30/20 2/2 
Proseminarium magisterskie  seminarium 20/20 5/5 

Przedmioty fakultatywne (2) 
ćwiczenia/ 

konwersatorium 
45/30 5/5 

Lektorat ćwiczenia 30/30 3/3 
Praktyka zawodowa (student dokonuje 
wyboru dotyczącego miejsca 
odbywania praktyk zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr III 
Pedeutologia ćwiczenia 20/10 2/2 
Terapia w resocjalizacji ćwiczenia 30/15 2/2 
Metodyka pracy profilaktycznej i 
resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 20/20 1/1 

Podstawy prawne resocjalizacji konwersatorium 15/15 1/1 
Readaptacja społeczna i pomoc 
postpenitencjarna 

konwersatorium 15/15 1/1 

Warsztat pracy pedagoga 
podwórkowego 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Pracownia animatora społecznego ćwiczenia 30/15 2/2 
Seminarium magisterskie  seminarium 30/30 5/5 

Przedmioty fakultatywne (3) 
ćwiczenia/ 

konwersatorium 
75/40 7/7 

Praktyka zawodowa (student dokonuje 
wyboru dotyczącego miejsca 
odbywania praktyk zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr IV 
Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/10 3/3 

Trening umiejętności 

socjotechnicznych 
ćwiczenia 15/15 2/2 

Warsztaty terapeutyczne i 

socjoterapeutyczne 
ćwiczenia 30/20 4/4 

Metodyka pracy resocjalizacyjnej 

w instytucjach zamkniętych 
konwersatorium 30/20 3/3 

Seminarium magisterskie  seminarium 30/30 10/10 

Przedmioty fakultatywne (4) ćwiczenia 30/30 3/3 

Przedmiot ogólnouczelniany** wykład 30/30 1/1 

Praktyka zawodowa(student dokonuje 

wyboru dotyczącego miejsca 

odbywania praktyk zawodowych) 
ćwiczenia 120/120 4/4 

Razem 1215/970 102/102 

 
 

Tabela 1. Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 
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Program studiów realizowany od roku akademickiego 2016/2017 

Specjalności: 
 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym  
 Wychowanie przedszkolne z językiem angielski  
 Pedagogika sądowa z mediacją 
 Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Edukacja  
polonistyczna z metodyką 

konwersatorium 60/15 6/6 

Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 60/15 6/6 
Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

wykład 30/- 2/ 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 45/- 1/- 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

ćwiczenia -/15 -/3 

Edukacja informatyczna z metodyką ćwiczenia 15/15 3/3 
Terapia pedagogiczna konwersatorium 15/15 1/1 
Pedagogika wczesnoszkolna wykład 45/30 3/7 
Pedagogika wczesnoszkolna konwersatorium 45/- 4/- 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Bezpieczeństwo w szkole konwersatorium 15/10 3/3 
Praca z dzieckiem zdolnym ćwiczenia 15/10 1/1 
Edukacja 
środowiskowa z metodyką 

konwersatorium 60/25 6/6 
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Edukacja 
techniczna z metodyką 

konwersatorium 30/- 3/- 

Edukacja 
techniczna z metodyką 

ćwiczenia 30/20 3/6 

Edukacja  
motoryczno-zdrowotna z metodyką 

konwersatorium 30/10 3/3 

Pedagogika przedszkolna wykład 45/10 3/3 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 45/30 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Edukacja muzyczna  
z metodyką 

konwersatorium 60/20 6/6 

Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 30/10 5/5 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Edukacja 
plastyczna z metodyką 

konwersatorium 60/30 6/6 

Matematyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Diagnoza pedagogiczna Wykład 15/10 1/1 
Literatura dziecięca i kultura żywego 
słowa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 30/15 3/3 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Metody wspierające naukę czytania i 
pisania 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

konwersatorium 15/10 1/1 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1770/1120 151/150 
 

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
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Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Język obcy (lektorat) konwersatorium 60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Pedagogika przedszkolna wykład 30/15 3/7 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 30/- 4/- 
Wychowanie polonistyczne w 
przedszkolu 

konwersatorium 45/15 4/4 

Edukacja matematyczna w 
przedszkolu 

konwersatorium 60/15 4/4 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wsparcie dziecka o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w 
przedszkolu 

ćwiczenia 15/10 2/3 

Terapia pedagogiczna konwersatorium 30/10 3/3 
Twórczość małego dziecka konwersatorium 15/- 1/- 
Literatura dla dzieci konwersatorium 15/10 2/2 
Język obcy (lektorat) konwersatorium 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Gramatyka praktyczna I ćwiczenia 30/10 2/2 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 30/10 3/3 
Plastyka w przedszkolu konwersatorium 10/- 1/- 
Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 20/15 2/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Sprawności zintegrowane I ćwiczenia 90/30 9/9 
Technika w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju anglojęzycznego I 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Sprawności zintegrowane II ćwiczenia 45/15 4/4 
Fonetyka języka angielskiego I ćwiczenia 30/15 1/1 
Gramatyka praktyczna II ćwiczenia 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju ang.II 

konwersatorium 30/15 3/3 

Drama w edukacji lingwistycznej 
dzieci 

ćwiczenia 15/- 2/- 

Sprawności zintegrowane III ćwiczenia 90/30 9/9 
Gry i zabawy anglojęzyczne w 
edukacji lingwistycznej 

ćwiczenia 30/10 3/3 
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Fonetyka języka angielskiego II ćwiczenia 15/15 1/2 
Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

ćwiczenia 15/15 1/2 

Dziecięca literatura anglojęzyczna ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka nauczania jęz. angielskiego  konwersatorium 30/15 3/3 
Diagnoza pedagogiczna konwersatorium 30/15 2/2 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1950/1170 159/158 
 
 

 

Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Pedagogika resocjalizacyjna i 
penitencjarna 

wykład 30/10 2/2 

Teoria i metodyka terapii 
pedagogicznej 

wykład 15/10 1/3 

Teoria i metodyka terapii 
pedagogicznej 

konwersatorium 30/- 2/- 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/15 1/1 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Niedostosowanie społeczne dzieci i 
młodzieży 

konwersatorium 30/15 4/4 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

wykład 30/5 3/3 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Psychologia i pedagogika sądowa wykład 30/15 3/3 
Psychologia i pedagogika sądowa konwersatorium 30/15 4/4 
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Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr IV 

Komunikacja interpersonalna II ćwiczenia 45/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora I konwersatorium 30/- 4/- 
Metodyka pracy mediatora I ćwiczenia 30/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora II konwersatorium -/15 -/4 
Pedagogika rodziny wykład 30/10 3/3 
Wprowadzenie do negocjacji i 
mediacji 

wykład 15/- 2/- 

Wprowadzenie do negocjacji i 
mediacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr V 

Komunikacja społeczna  konwersatorium 60/15 3/3 
Diagnozowanie i opiniowanie 
psychopedagogiczne w sprawach 
rodzinnych, nieletnich i karnych 

konwersatorium 30/10 4/4 

Metodyka pracy mediatora II ćwiczenia 60/- 4/- 
Metodyka pracy mediatora III ćwiczenia -/15 -/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Mediacje rodzinne w konflikcie 
rozwodowym 

konwersatorium 45/15 4/4 

Mediacje w sprawach karnych i 
nieletnich 

konwersatorium 45/15 4/4 

Podstawy prawne mediacji wykład 30/10 3/3 
Rola i zadania kuratora sądowego wykład 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela)  

ćwiczenia 60/60 3/3 

Razem 1590/930 135/132 
 
Specjalność: Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
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Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Strategia bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego I 

wykład 30/15 2/2 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego I 

konwersatorium 45/30 4/4 

Patologie społeczne i przestępczość 
nieletnich 

konwersatorium 15/1 2/2 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr IV 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego II 

wykład 30/15 2/2 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/15 2/2 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Strategie, metody i techniki negocjacji 
i mediacji 

konwersatorium 45/30 4/4 

Komunikacja społeczna konwersatorium 30/15 2/2 
Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Metodologia badań nad 
bezpieczeństwem 

konwersatorium 15/10 2/2 

Zarządzanie bezpieczeństwem 
publicznym 

konwersatorium 15/10 2/2 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr V 

Zachowanie i postępowanie w 
przypadkach zagrożenia 

ćwiczenia 45/30 3/3 

Wybrane elementy samoobrony ćwiczenia 15/10 3/ 
Indywidualne i grupowe zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pokoju i 
wojny 

wykład 30/15 3/3 

Zagrożenia ludności podczas 
katastrof i klęsk żywiołowych II 

konwersatorium 45/30 2/2 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ciągła* ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

ćwiczenia 45/30 3/3 

Zwalczanie przestępczości konwersatorium 15/10 3/3 
Ochrona osób, mienia, obiektów i 
obszarów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 60/60 3/3 
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(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela) 

Razem 1425/980 116/115 
 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Psychologia rozwojowa, społeczna i 
kliniczna w resocjalizacji 

wykład 30/5 3/3 

Psychologia rozwojowa, społeczna i 
kliniczna w resocjalizacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Pedagogika resocjalizacyjna I wykład 30/15 4/4 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego I 

wykład 30/15 2/2 

Metodyka wychowania 
resocjalizującego I 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika penitencjarna wykład 15/15 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika resocjalizacyjna II wykład 15/15 1/3 
Pedagogika resocjalizacyjna II ćwiczenia 15/- 2/- 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

wykład 30/15 3/3 

Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

konwersatorium 30/5 3/3 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

wykład 15/15 2/2 

Analiza transakcyjna i rozwiązywanie 
konfliktów w resocjalizacji 

ćwiczenia 30/15 3/3 
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Profilaktyka uzależnień konwersatorium 30/15 3/3 
Projekt socjalny wobec 
niedostosowanych społecznie 

konwersatorium 30/5 2/2 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr V 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/15 3/3 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Komunikacja społeczna konwersatorium 30/15 1/1 
Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/15 1/2 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

konwersatorium 15/- 
 

1/- 

Zajęcia ogólnouczelniane 
Strategie adaptacyjne i procesy 
uczenia się w ontogenezie  

wykład 30/30 2/2 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Resocjalizacja w środowisku 
otwartym i zamkniętym 

konwersatorium 30/15 4/ 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

wykład 30/10 3/3 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
i wsparcie socjalne w readaptacji 
społecznej 

ćwiczenia 45/15 4/4 

Praca resocjalizacyjno-terapeutyczna 
z osobami uzależnionymi 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela)  

ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1530/1100 132/130 
 
Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny  

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2017/2018 

Specjalność: 
 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym  
 Wychowanie przedszkolne z językiem angielski  
 Pedagogika sądowa z mediacją 
 Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
 Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 

Liczba 
punktów 



 

118 

 

 

stacjonarne/ 
niestacjonarne 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Edukacja  
polonistyczna z metodyką 

konwersatorium 60/15 6/6 

Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 60/15 6/6 
Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

wykład 30/- 2/ 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 45/- 1/- 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

ćwiczenia -/15 -/3 

Edukacja informatyczna z metodyką ćwiczenia 15/15 3/3 
Terapia pedagogiczna konwersatorium 15/15 1/1 
Pedagogika wczesnoszkolna wykład 45/30 3/7 
Pedagogika wczesnoszkolna konwersatorium 45/- 4/- 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Bezpieczeństwo w szkole konwersatorium 15/10 3/3 
Praca z dzieckiem zdolnym ćwiczenia 15/10 1/1 
Edukacja 
środowiskowa z metodyką 

konwersatorium 60/25 6/6 

Edukacja 
techniczna z metodyką 

konwersatorium 30/- 3/- 

Edukacja 
techniczna z metodyką 

ćwiczenia 30/20 3/6 

Edukacja  
motoryczno-zdrowotna z metodyką 

konwersatorium 30/10 3/3 

Pedagogika przedszkolna wykład 45/10 3/3 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 45/30 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Edukacja muzyczna  
z metodyką 

konwersatorium 60/20 6/6 
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Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 30/10 5/5 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Edukacja 
plastyczna z metodyką 

konwersatorium 60/30 6/6 

Matematyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Diagnoza pedagogiczna Wykład 15/10 1/1 
Literatura dziecięca i kultura żywego 
słowa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 30/15 3/3 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Metody wspierające naukę czytania i 
pisania 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

konwersatorium 15/10 1/1 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1770/1120 151/150 
  

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Język obcy (lektorat) konwersatorium 60/60 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Pedagogika przedszkolna wykład 30/15 3/7 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 30/- 4/- 
Wychowanie polonistyczne w 
przedszkolu 

konwersatorium 45/15 4/4 

Edukacja matematyczna w konwersatorium 60/15 4/4 
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przedszkolu 
Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 30/15 3/3 

Wsparcie dziecka o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w 
przedszkolu 

ćwiczenia 15/10 2/3 

Terapia pedagogiczna konwersatorium 30/10 3/3 
Twórczość małego dziecka konwersatorium 15/- 1/- 
Literatura dla dzieci konwersatorium 15/10 2/2 
Język obcy (lektorat) konwersatorium 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Gramatyka praktyczna I ćwiczenia 30/10 2/2 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 30/10 3/3 
Plastyka w przedszkolu konwersatorium 10/- 1/- 
Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 20/15 2/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Sprawności zintegrowane I ćwiczenia 90/30 9/9 
Technika w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju anglojęzycznego I 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Sprawności zintegrowane II ćwiczenia 45/15 4/4 
Fonetyka języka angielskiego I ćwiczenia 30/15 1/1 
Gramatyka praktyczna II ćwiczenia 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Język obcy (lektorat) ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju ang.II 

konwersatorium 30/15 3/3 

Drama w edukacji lingwistycznej 
dzieci 

ćwiczenia 15/- 2/- 

Sprawności zintegrowane III ćwiczenia 90/30 9/9 
Gry i zabawy anglojęzyczne w 
edukacji lingwistycznej 

ćwiczenia 30/10 3/3 

Fonetyka języka angielskiego II ćwiczenia 15/15 1/2 
Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej w grupie dzieci 

ćwiczenia 15/15 1/2 

Dziecięca literatura anglojęzyczna ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka nauczania jęz. angielskiego  konwersatorium 30/15 3/3 
Diagnoza pedagogiczna konwersatorium 30/15 2/2 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1950/1170 159/158 
 

  

Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 
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Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Pedagogika resocjalizacyjna i 
penitencjarna 

wykład 30/10 2/2 

Teoria i metodyka terapii 
pedagogicznej 

wykład 15/10 1/3 

Teoria i metodyka terapii 
pedagogicznej 

konwersatorium 30/- 2/- 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/15 1/1 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Niedostosowanie społeczne dzieci i 
młodzieży 

konwersatorium 30/15 4/4 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

wykład 30/5 3/3 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Psychologia i pedagogika sądowa wykład 30/15 3/3 
Psychologia i pedagogika sądowa konwersatorium 30/15 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Komunikacja interpersonalna II ćwiczenia 45/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora I konwersatorium 30/- 4/- 
Metodyka pracy mediatora I ćwiczenia 30/15 4/4 
Metodyka pracy mediatora II konwersatorium -/15 -/4 
Pedagogika rodziny wykład 30/10 3/3 
Wprowadzenie do negocjacji i 
mediacji 

wykład 15/- 2/- 

Wprowadzenie do negocjacji i 
mediacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr V 
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Komunikacja społeczna  konwersatorium 60/15 3/3 
Diagnozowanie i opiniowanie 
psychopedagogiczne w sprawach 
rodzinnych, nieletnich i karnych 

konwersatorium 30/10 4/4 

Metodyka pracy mediatora II ćwiczenia 60/- 4/- 
Metodyka pracy mediatora III ćwiczenia -/15 -/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Mediacje rodzinne w konflikcie 
rozwodowym 

konwersatorium 45/15 4/4 

Mediacje w sprawach karnych i 
nieletnich 

konwersatorium 45/15 4/4 

Podstawy prawne mediacji wykład 30/10 3/3 
Rola i zadania kuratora sądowego wykład 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela)  

ćwiczenia 60/60 3/3 

Razem 1590/930 135/132 
 

 

Specjalność: Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
  

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Strategia bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego I 

wykład 30/15 2/2 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego I 

konwersatorium 45/30 4/4 
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Patologie społeczne i przestępczość 
nieletnich 

konwersatorium 15/1 2/2 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr IV 

Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego II 

wykład 30/15 2/2 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/15 2/2 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Strategie, metody i techniki negocjacji 
i mediacji 

konwersatorium 45/30 4/4 

Komunikacja społeczna konwersatorium 30/15 2/2 
Metodyka edukacji obronnej i 
bezpieczeństwa publicznego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Metodologia badań nad 
bezpieczeństwem 

konwersatorium 15/10 2/2 

Zarządzanie bezpieczeństwem 
publicznym 

konwersatorium 15/10 2/2 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr V 

Zachowanie i postępowanie w 
przypadkach zagrożenia 

ćwiczenia 45/30 3/3 

Wybrane elementy samoobrony ćwiczenia 15/10 3/ 
Indywidualne i grupowe zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pokoju i 
wojny 

wykład 30/15 3/3 

Zagrożenia ludności podczas 
katastrof i klęsk żywiołowych II 

konwersatorium 45/30 2/2 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ciągła* ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

konwersatorium 30/15 3/3 

Projektowanie działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

ćwiczenia 45/30 3/3 

Zwalczanie przestępczości konwersatorium 15/10 3/3 
Ochrona osób, mienia, obiektów i 
obszarów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela) 

ćwiczenia 60/60 3/3 

Razem 1425/980 116/115 
 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
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Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/1 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka wykład 30/15 2/2 

Semestr II 
Komunikacja interpersonalna  ćwiczenia 30/15 3/3 
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metodologia badań pedagogicznych z 
elementami statystyki 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Psychologia rozwojowa, społeczna i 
kliniczna w resocjalizacji 

wykład 30/5 3/3 

Psychologia rozwojowa, społeczna i 
kliniczna w resocjalizacji 

konwersatorium 30/15 4/4 

Pedagogika resocjalizacyjna I wykład 30/15 4/4 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego I 

wykład 30/15 2/2 

Metodyka wychowania 
resocjalizującego I 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika penitencjarna wykład 15/15 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika resocjalizacyjna II wykład 15/15 1/3 
Pedagogika resocjalizacyjna II ćwiczenia 15/- 2/- 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

wykład 30/15 3/3 

Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

konwersatorium 30/5 3/3 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

wykład 15/15 2/2 

Analiza transakcyjna i rozwiązywanie 
konfliktów w resocjalizacji 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Profilaktyka uzależnień konwersatorium 30/15 3/3 
Projekt socjalny wobec 
niedostosowanych społecznie 

konwersatorium 30/5 2/2 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 
Semestr V 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/15 3/3 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego III 

konwersatorium 30/15 3/3 

Komunikacja społeczna konwersatorium 30/15 1/1 
Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

ćwiczenia 15/15 ½ 

Diagnostyka i programowanie konwersatorium 15/- 1/- 
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postdiagnostyczne w resocjalizacji  
Zajęcia ogólnouczelniane 
Strategie adaptacyjne i procesy 
uczenia się w ontogenezie  

wykład 30/30 2/2 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Resocjalizacja w środowisku 
otwartym i zamkniętym 

konwersatorium 30/15 4/ 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

wykład 30/10 3/3 

Kulturotechnika wychowania 
resocjalizującego  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
i wsparcie socjalne w readaptacji 
społecznej 

ćwiczenia 45/15 4/4 

Praca resocjalizacyjno-terapeutyczna 
z osobami uzależnionymi 

konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa 
(specjalnościowa) – trening 
kompetencji nauczyciela)  

ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1530/1110 132/130 

 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWER 3.05) 

Specjalności: 
 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 Wychowanie przedszkolne z językiem angielski 
 Pedagogika sądowa z mediacją  
 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 

 
 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/2 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka ogólna i zawodowa wykład 3015 2/2 

Semestr II 
Sposoby komunikacji ćwiczenia 30/15 3/3 



 

126 

 

 

interpersonalnej i współpracy  
Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

wykład 15/- 1/- 

Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 

Semestr III 
Edukacja polonistyczna z metodyką konwersatorium 45/15 3/6 
Edukacja matematyczna z metodyką wykład 15/- 1/- 
Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 15/15 ½ 
Pedagogika przedszkolna wykład 45/10 3/3 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 45/20 4/3 
Pedagogika wczesnoszkolna wykład 45/30 3/7 
Pedagogika wczesnoszkolna konwersatorium 45/- 4/- 
Edukacja motoryczno-zdrowotna z 
metodyką 

konwersatorium 30/10 3/1 

Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/15 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika twórczości i zdolności ćwiczenia 15/10 1/1 
Psychologia rozwojowa wykład 10/5 1/1 
Psychologia rozwojowa konwersatorium 20/10 2/2 
Edukacja matematyczna z metodyką konwersatorium 15/- 2/- 
Edukacja techniczna z metodyką konwersatorium 15/- 1/- 
Edukacja techniczna z metodyką ćwiczenia 15/15 1/3 
Edukacja środowiskowa z metodyką konwersatorium 30/20 3/4 
Edukacja informatyczna z metodyką ćwiczenia 15/15 3/3 
Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

wykład 15/- 1/- 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 30/- 2/- 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

ćwiczenia -/15 -/3 

Projekt Pedagogiczny konwersatorium 30/30 3/3 
Przedmioty fakultatywne (2) konwersatorium 60/60 6/6 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Diagnoza i terapia pedagogiczna konwersatorium 30/25 2/2 
Edukacja muzyczna z metodyką konwersatorium 30/15 2/2 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 15/10 1/1 
Arteterapia w kształceniu i 
wychowaniu  

konwersatorium 15/10 1/1 

Nowe technologie w procesie 
kształcenia i wychowania 

konwersatorium 15/10 1/1 

Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/15 4/4 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
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Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 
Semestr VI 

Edukacja plastyczna z metodyką konwersatorium 30/20 3/3 
Matematyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Literatura dziecięca i kultura żywego 
słowa 

konwersatorium 15/10 1/1 

Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 30/15 3/3 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/2 
Przedmioty fakultatywne (4) konwersatorium 60/30 6/7 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1770/1115 149/148 
 

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/2 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka ogólna i zawodowa wykład 3015 2/2 

Semestr II 
Sposoby komunikacji 
interpersonalnej i współpracy  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

wykład 15/- 1/- 

Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Psychologia wykład 30/30 3/7 

Semestr III 
Pedagogika przedszkolna wykład 30/15 3/5 
Pedagogika przedszkolna konwersatorium 30/- 2/- 
Psychologia rozwojowa konwersatorium 20/15 2/1 
Wychowanie polonistyczne w 
przedszkolu 

konwersatorium 30/15 2/2 

Edukacja matematyczna w 
przedszkolu 

wykład 15/10 1/2 
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Edukacja matematyczna w 
przedszkolu 

konwersatorium 30/15 2/2 

Metodyka wychowania 
przedszkolnego 

konwersatorium 30/15 3/3 

Elementy wczesnego wspomagania 
dziecka 

ćwiczenia 15/10 1/3 

Diagnoza i terapia pedagogiczna konwersatorium 30/20 2/3 
Twórczość małego dziecka konwersatorium 15/- 1/- 
Literatura dla dzieci konwersatorium 15/10 1/1 
Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/15 4/4 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Gramatyka praktyczna I ćwiczenia 30/10 2/2 
Przyroda w przedszkolu konwersatorium 30/10 2/1 
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu ćwiczenia 15/10 1/1 
Plastyka w przedszkolu konwersatorium 10/- 1/- 
Plastyka w przedszkolu ćwiczenia 20/15 1/1 
Muzyka w przedszkolu konwersatorium 30/15 3/3 
Sprawności zintegrowane I ćwiczenia 90/30 9/9 
Technika w przedszkolu konwersatorium 15/15 1/3 
Przedmioty fakultatywne (2) konwersatorium 60/30 6/6 
Lektorat ćwiczenia 30/30 1/1 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju anglojęzycznego I 

ćwiczenia 30/15 2/3 

Sprawności zintegrowane II ćwiczenia 45/15 4/3 
Fonetyka języka angielskiego I ćwiczenia 30/15 1/1 
Gramatyka praktyczna II ćwiczenia 30/15 3/3 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/30 4/4 
Lektorat ćwiczenia 60/60 3/3 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Konwersacje z elementami wiedzy o 
kraju ang.II 

Konwersato6rium 30/15 2/2 

Drama w edukacji lingwistycznej 
dzieci 

ćwiczenia 15/- 1/- 

Sprawności zintegrowane III ćwiczenia 90/30 9/6 
Gry i zabawy anglojęzyczne w 
edukacji lingwistycznej 

ćwiczenia 30/10 2/2 

Fonetyka języka angielskiego II ćwiczenia 15/15 1/2 
Dziecięca literatura anglojęzyczna ćwiczenia 15/15 1/1 
Metodyka nauczania jęz. angielskiego  konwersatorium 30/15 2/2 
Przedmioty fakultatywne (4) konwersatorium 60/30 7/7 
Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 
Praktyka zawodowa  ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 2045/1305 160/159 
 

 
Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją 
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Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/2 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka ogólna i zawodowa wykład 3015 2/2 

Semestr II 
Sposoby komunikacji 
interpersonalnej i współpracy  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

wykład 15/- 1/- 

Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Psychologia wykład 30/30 3/7 

Semestr III 
Pedagogika resocjalizacyjna i 
penitencjarna 

wykład 30/10 2/2 

Teoria i metodyka terapii 
pedagogicznej 

wykład 15/5 1/1 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/10 1/1 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką konwersatorium 30/10 2/2 
Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

wykład 30/15 2/2 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów 

konwersatorium 30/15 4/4 

Psychologia i pedagogika sądowa wykład 30/15 3/3 
Psychologia i pedagogika sądowa konwersatorium 30/15 4/4 
Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/30 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Metodyka pracy mediatora I konwersatorium 30/15 4 

Metodyka pracy mediatora I ćwiczenia 30/15 4 

Negocjacje wykład 15/15 2 

Negocjacje ćwiczenia 45/15 4 

Przedmioty fakultatywne (2) ćwiczenia 30/15 3 

Przedmioty fakultatywne (2) konwersatorium 60/20 6 

Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3 
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Semestr V 
Diagnozowanie i opiniowanie 

psychopedagogiczne w sprawach 

rodzinnych, nieletnich i karnych 
konwersatorium 30/10 3/3 

Metodyka pracy mediatora II ćwiczenia 60/15 4/4 

Rola i zadania kuratora sądowego wykład 30/15 3/3 

Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 

Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 120/120 6/6 

Semestr VI 
Mediacje rodzinne w konflikcie 

rozwodowym 
konwersatorium 45/15 4/4 

Mediacje w sprawach karnych i 

nieletnich 
konwersatorium 45/15 4/4 

Podstawy prawne mediacji wykład 30/10 3/3 

Przedmioty fakultatywne (4) ćwiczenia 60/60 5/5 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 

Praktyka zawodowa 

(specjalnościowa) – trening 

kompetencji nauczyciela)  
ćwiczenia 60/60 3/3 

Razem 1620/980 138/138 

 
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 

Stacjona/rne/ 
niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Psychologia wykład 30/30 3/7 
Psychologia konwersatorium 30/- 4/- 
Pedagogika ogólna wykład 45/30 4/4 
Technologie informacyjne ćwiczenia 30/15 2/2 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania 

wykład 30/15 2/2 

Pedagogika specjalna konwersatorium 30/15 3/3 
Etyka ogólna i zawodowa wykład 3015 2/2 

Semestr II 
Sposoby komunikacji 
interpersonalnej i współpracy  

ćwiczenia 30/15 3/3 

Dydaktyka ogólna wykład 30/30 3/7 
Dydaktyka ogólna konwersatorium 30/- 4/- 
Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

wykład 15/- 1/- 

Metody i techniki badań 
pedagogicznych z elementami 
statystyki 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Pedagogika społeczna wykład 30/15 3/3 
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Emisja głosu ćwiczenia 30/15 2/2 
Psychologia wykład 30/30 3/7 

Semestr III 
Psychologia i psychotechnika w 
wychowaniu resocjalizującym 

wykład 30/5 2/2 

Psychologia i psychotechnika w 
wychowaniu resocjalizującym 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika resocjalizacyjna I wykład 30/15 4/4 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego I 

wykład 30/15 2/2 

Metodyka wychowania 
resocjalizującego I 

konwersatorium 30/15 3/3 

Pedagogika penitencjarna wykład 15/15 1/2 
Pedagogika penitencjarna ćwiczenia 15/- 1/- 
Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/30 4/4 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr IV 
Pedagogika resocjalizacyjna II wykład 15/5 1/3 
Pedagogika resocjalizacyjna II ćwiczenia 15/- 2/- 
Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

wykład 30/15 3/3 

Metodyka wychowania 
resocjalizującego II 

ćwiczenia 30/15 3/3 

Diagnostyka i programowanie 
postdiagnostyczne w resocjalizacji 

wykład 15/15 2/2 

Metody badań pedagogicznych ćwiczenia 15/15 1/1 
Projekt socjalny w aspekcie 
profilaktyki społecznej i resocjalizacji 

konwersatorium 30/5 2/2 

Przedmioty fakultatywne (2) ćwiczenia 90/30 9/9 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 90/90 3/3 

Semestr V 
Pedagogika opiekuńcza z metodyką wykład 30/5 3/3 

Metodyka wychowania 

resocjalizującego III 
konwersatorium 30/15 3/3 

Komunikacja i mediacja społeczna konwersatorium 30/15 1/1 

Diagnostyka i programowanie 

postdiagnostyczne w resocjalizacji 
ćwiczenia 15/15 1/1 

Teoria wychowania, teleologia i 

aksjologia w resocjalizacji 
ćwiczenia 15/5 ½ 

Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/15 4/4 

Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 

Praktyka zawodowa ciągła ćwiczenia 90/90 6/6 

Semestr VI 
Resocjalizacja w środowisku 

otwartym i zamkniętym 
konwersatorium 30/15 4/4 

Kulturotechnika wychowania 

resocjalizującego w aspekcie 

praktycznym 
ćwiczenia 60/30 6/6 

Przedmioty fakultatywne (4) ćwiczenia 45/25 5/5 
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Seminarium dyplomowe seminarium 30/30 5/5 

Praktyka zawodowa 

(specjalnościowa) – trening 

kompetencji nauczyciela) 
ćwiczenia 90/90 3/3 

Razem 1560/980 135/130 
 

 

 

 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil ogólnoakademicki 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2016/2017  

Specjalność: 
 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  

Specjalizacja: Pedagogika kryminologiczna 
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  

Specjalizacja: Profilaktyka i prewencja kryminalna 
 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych  wykład 15/15 2/2 

Metodologia badań społecznych  konwersatorium 15/15 2/2 

Pedagogika ogólna wykład 30/15 3/3 

Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 2/4 

Pedagogika przedszkolna wykład 15/0 2/2 

Pedagogika przedszkolna ćwiczenia 15/10 2/4 

Edukacja polonistyczna konwersatorium 15/15 1/1 

Edukacja polonistyczna ćwiczenia 15/15 2/2 

Semestr II 
Współczesne problemy socjologii wykład 15/15 3/3 

Współczesne problemy psychologii wykład 15/15 1/1 

Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/15 2/2 

Współczesne tendencje w kształceniu 

i wychowaniu 
wykład 15/15 1/2 

Współczesne tendencje w kształceniu 

i wychowaniu 
konwersatorium 15/- 1/- 

Kształcenie ekologiczne konwersatorium 30/15 3/4 

Edukacja matematyczna konwersatorium 30/30 4/4 

Seminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 

Semestr III 
Pedagogika porównawcza wykład 15/15 2/2 
Pedagogika zabawy wykład 10/10 2/1 
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Pedagogika zabawy ćwiczenia 15/15 2/2 
Edukacja teatralna z elementami 
dramy 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Muzyka w edukacji konwersatorium 15/15 2/1 
Muzyka w edukacji ćwiczenia 15/15 2/2 
Wychowanie przez sztuki plastyczne konwersatorium 15/15 2/1 
Wychowanie przez sztuki plastyczne ćwiczenia 15/15 2/2 
Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 3/3 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 

Semestr IV 
Metodyka pracy w klasach 
integracyjnych 

Konwersatorium 30/30 4/4 

Metody wspierania aktywności i 
kreatywności dzieci 

konwersatorium 30/15 4/4 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wykład 30/30 4/4 
Elementy profilaktyki i terapii 
logopedycznej 

wykład 20/20 1/1 

Elementy profilaktyki i terapii 
logopedycznej 

ćwiczenia 10/10 2/2 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 

Razem 690/605 94/97 
 

 
Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  
Specjalizacja: Pedagogika kryminologiczna 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych wykład 30/15 2/2 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 15/15 2/3 
Pedagogika ogólna wykład 30/15 3/3 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 2/4 
Współczesne tendencje w pedagogice 
resocjalizacyjnej 

wykład 15/15 2/2 

Współczesne tendencje w pedagogice 
resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 15/- 2/- 

Tendencje w socjoterapii wykład 15/- 2/- 
Tendencje w socjoterapii konwersatorium 15/- 2/- 
Współczesne tendencje w metodyce 
wychowania resocjalizacyjnego i prof. 
społ. 

konwersatorium 30/- 3/- 

Psychologia kryminalistyczna wykład -/15 -/1 
Pedagogika penitecjarna i 
postpenitecjarna 

wykład -/15 -/3 

Pedagogika resocjalizacyjna wykład -/15 -4 
Semestr II 

Współczesne problemy socjologii wykład 15/15 3/3 
Współczesne problemy psychologii wykład 15/15 1/1 
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Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/15 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

wykład 15/15 1/1 

Współczesne tendencje w kształceniu 

i wychowaniu 
konwersatorium 15/15 1/1 

Diagnoza i programowanie 
postdiagdnost. w resocjalizacji 

wykład 10/10 2/2 

Diagnoza i programowanie 
postdiagdnost. w resocjalizacji 

konwersatorium 10/10 2/2 

Praca terapeutyczna z uzależnionymi konwersatorium 15/15 1/1 
Seminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 
Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 

Semestr III 
Pedagogika porównawcza wykład 15/15 2/2 

Metodyka pracy policyjnej   ćwiczenia 15/15 1/1 
Systemy i instytucje wsparcia 
społecznego 

wykład 15/15 1/1 

Penologia i prawo karne  konwersatorium 15/15 1/1 
Readaptacja społeczna i pomoc 
postpenitencjarna 

wykład 15/15 1/1 

Praca wychowawcza i 
socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/20 2/2 

Twórcza resocjalizacja  wykład 15/15 1/1 
Pedagogika penitencjarna i 
postpenitencjarna 

wykład 15/- 
2/- 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 3/3 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 

Semestr IV 
Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/20 4/4 
Profilaktyka kreatywna konwersatorium 15/15 2/2 
Profilaktyka kreatywna wykład 15/15 2/2 
Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/15 4/4 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 

Razem 665/575 89/87 
 

 

Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  
Specjalizacja: Profilaktyka i prewencja kryminalna 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych wykład 30/15 2/2 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 15/15 2/2 
Pedagogika ogólna wykład 30/15 3/3 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 2/4 
Współczesne tendencje w pedagogice 
resocjalizacyjnej 

wykład 15/- 2/- 
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Współczesne tendencje w pedagogice 
resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Tendencje w socjoterapii wykład 15/- 2/- 
Tendencje w socjoterapii konwersatorium 15/- 2/- 
Współczesne tendencje w metodyce 
wychowania resocjalizacyjnego i prof. 
społ. 

konwersatorium 30/- 3/- 

Psychologia kryminalistyczna wykład -/15 -/1 
Pedagogika penitecjarna i 
postpenitecjarna 

wykład -/15 -/3 

Pedagogika resocjalizacyjna wykład -/15 -4 
Semestr II 

Współczesne problemy socjologii wykład 15/15 3/3 
Współczesne problemy psychologii wykład 15/15 1/1 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/15 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

wykład 15/15 1/1 

Współczesne tendencje w kształceniu 

i wychowaniu 
konwersatorium 15/15 1/1 

Diagnoza i programowanie 
postdiagdnost. w resocjalizacji 

wykład 10/10 2/2 

Diagnoza i programowanie 
postdiagdnost. w resocjalizacji 

konwersatorium 10/10 2/2 

Praca terapeutyczna z uzależnionymi konwersatorium 15/15 1/2 
Seminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 
Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 

Semestr III 
Pedagogika porównawcza wykład 15/15 2/2 

Profilaktyka nieprzystosowania 
społecznego 

wykład 10/10 1/1 

Współczesne tendencje w metodyce 
kryminalistycznej   

ćwiczenia 15/5 1/1 

Readaptacja społeczna i pomoc 
postpenitencjarna 

wykład 15/15 1/1 

Praca wychowawcza i 
socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/20 2/2 

Twórcza resocjalizacja  wykład 15/15 1/1 
Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 3/3 
Psychologia kryminalistyczna ćwiczenia 15/- 1/- 
Pedagogika penitencjarna i 
postpenitencjarna 

ćwiczenia 15/- 2/- 

Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 
Semestr IV 

Arteterapia w oddziaływaniach 
resocjalizacyjnych i 
socjoterapeutycznych 

ćwiczenia 30/15 5/5 

Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/20 4/4 
 Interwencja kryzysowa konwersatorium 15/15 2/2 
Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/15 4/4 

Przedmioty do wyboru* konwersatorium 30/30 5/5 
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Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 
Razem 675/555 92/91 

 

 
 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2017/2018  
 

Specjalności: 
 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  

            Specjalizacja: Pedagogika sądowo - penitencjarna 
                                    Profilaktyka i prewencja kryminalna 

                        Pedagogika kryminalistyczna 

 Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 10/10 2/2 
Pedagogika ogólna wykład 30/15 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Dydaktyka edukacji przedszkolnej wykład 15/10 22 
Dydaktyka edukacji przedszkolnej ćwiczenia 20/20 3/3 
Edukacja polonistyczna  w 
przedszkolu i klasach  I - III 

konwersatorium 20/10 2/2 

Edukacja polonistyczna  w 
przedszkolu i klasach  I - III 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 2/2 

Semestr II 
Współczesne problemy socjologii wykład 15/ 1/1 

Współczesne problemy psychologii wykład 15/ 2/2 

Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/ 3/3 

Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

wykład 15/10 1/1 

Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

konwersatorium 15/10 2/2 

Edukacja społeczno – przyrodnicza w 
przedszkolu i klasach  I - III 

konwersatorium 30/30 2/2 

Edukacja matematyczna w 
przedszkolu i klasach  I - III 

konwersatorium 30/20 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 

Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 2/2 

Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 2/2 
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Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Semestr III 
Pedagogika porównawcza wykład 15/10 1/1 
Pedagogika zabawy wykład 10/10 1/1 
Pedagogika zabawy ćwiczenia 20/15 2/2 
Wychowanie muzyczne w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolne 

konwersatorium 20/10 2/2 

Wychowanie muzyczne w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolne 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne 
w przedszkolu i klasach  I - III 

konwersatorium 20/10 2/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne 
w przedszkolu i klasach  I - III 

ćwiczenia 30/20 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 
Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Semestr IV 
Metody pracy w klasach 
integracyjnych 

wykład 30/15 2/2 

Pomoc psychologiczno - 
pedagogiczna 

ćwiczenia 10/10 2/2 

Pomoc psychologiczno - 
pedagogiczna 

wykład 20/10 2/2 

Elementy profilaktyki i terapii 
logopedycznej 

wykład 20/10 2/2 

Elementy profilaktyki i terapii 
logopedycznej 

ćwiczenia 15/10 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 
Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 3/3 
Przedmiot do wyboru* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Razem 1195/1020 98/98 
 

Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  
Specjalizacje: Pedagogika sądowo-penitencjarna 
                         Profilaktyka i prewencja kryminalna 
                         Pedagogika kryminalistyczna 
Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 10/10 2/2 
Pedagogika ogólna wykład 30/1515 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Pedagogika resocjalizacyjna  wykład 30/15 2/2 
Pedagogika resocjalizacyjna  ćwiczenia 20/15 2/2 
Psychologia kliniczna konwersatorium 30/15 2/2 
Terapia w resocjalizacji konwersatorium 30/15 3/3 
Przedmioty do wyboru (1) wykład,  30/15 2/2 
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Przedmioty do wyboru (1) konwersatorium 30/15 3/3 
Semestr II 

Współczesne problemy socjologii wykład 15/10 1/1 
Współczesne problemy psychologii wykład 15/10 2/2 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/10 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

wykład 15/10 1/1 

Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

konwersatorium 15/10 1/1 

Diagnoza w resocjalizacji wykład 20/10 1/1 
Diagnoza w resocjalizacji konwersatorium 30/20 4/4 
Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboruw obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 20/20 5/5 

Przedmioty do wyboru (2) wykład,  15/10 1/1 
Przedmioty do wyboru (2) konwersatorium 30/20 4/4 
Praktyka zawodowa(student 
dokonuje wyboru dotyczącego 
miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr III 
Wprowadzenie do pedagogiki 
specjalnej 

wykład 15/10 1/1 

Metodyka pracy profilaktycznej i 
resocjalizacyjnej – współczesne 
tendencje  

wykład 10/10 1/1 

Metodyka pracy profilaktycznej i 
resocjalizacyjnej – współczesne 
tendencje  

ćwiczenia 20/20 1/1 

Readaptacja społeczna i pomoc 
postpenitencjarna 

konwersatorium 15/15 1/1 

Praca wychowawcza 
i socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/15 2/2 

Twórcza resocjalizacja  ćwiczenia 30/15 2/2 
Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 30/30 5/5 

Przedmioty do wyboru (3) wykład,  15/10 1/1 
Przedmioty do wyboru (3) konwersatorium 60/30 6/6 
Praktyka zawodowa(student 
dokonuje wyboru dotyczącego 
miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr IV 
Trening interpersonalny i 

mediacja 
ćwiczenia 20/10 3/3 

Profilaktyka kreatywna konwersatorium 15/15 2/2 
Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/20 4/4 
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Resocjalizacja w instytucjach 
resocjalizacyjnych i środowisku 
otwartym  

konwersatorium 30/20 3/3 

Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 30/30 10/10 

Przedmioty do wyboru (4) konwersatorium 30/15 3/3 
Praktyka zawodowa(student 
dokonuje wyboru dotyczącego 
miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Razem 1145/885 99/99 
 

 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 
 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metodologia badań społecznych konwersatorium 10/10 2/2 

Pedagogika ogólna wykład 15/15 2/2 

Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 

Podstawy i metody socjoterapii wykład 30/15 2/2 

Podstawy i metody socjoterapii ćwiczenia 30/15 3/3 

Współczesne tendencje w metodyce 

wychowania resocjalizującego i 

pedagogice społecznej 
konwersatorium 30/15 2/2 

Terapia w resocjalizacji konwersatorium 30/15 3/2 

Przedmioty do wyboru (1) wykład,  30/15 2/2 
Przedmioty do wyboru (1) konwersatorium 30/15 3/3 

Semestr II 
Współczesne problemy socjologii wykład 15/10 1/1 
Współczesne problemy psychologii wykład 15/10 2/2 
Współczesne problemy psychologii ćwiczenia 15/10 2/2 
Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

wykład 15/10 1/1 

Współczesne tendencje w kształceniu 
i wychowaniu 

konwersatorium 15/10 1/1 

Diagnoza w resocjalizacji wykład 20/10 1/1 
Diagnoza w resocjalizacji konwersatorium 30/20 4/4 
Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 20/20 5/5 

Przedmioty do wyboru (2) wykład,  15/10 1/1 
Przedmioty do wyboru (2) konwersatorium 30/20 4/4 
Praktyka zawodowa(student 
dokonuje wyboru dotyczącego 

ćwiczenia 120/120 4/4 
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miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

Semestr III 
Wprowadzenie do pedagogiki 
specjalnej 

wykład 15/10 1/1 

Profilaktyka niedostosowania 
społecznego 

ćwiczenia 15/15 1/1 

Diagnostyka w socjoterapii wykład 10/10 1/1 
Diagnostyka w socjoterapii ćwiczenia 20/15 1/1 
Metodyka, dydaktyka i techniki pracy 
z grupą socjoterapeutyczną 

konwersatorium 60/45 4/4 

Praca wychowawcza 
i socjoterapeutyczna z rodziną 

konwersatorium 20/15 2/2 

Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 30/30 5/5 

Przedmioty do wyboru (3) wykład,  15/- 1/- 
Przedmioty do wyboru (3) konwersatorium 60/45 6/6 
Praktyka zawodowa(student 
dokonuje wyboru dotyczącego 
miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr IV 
Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/10 3/3 
Superwizja w pracy terapeutycznej ćwiczenia 15/15 2/2 
Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/30 4/4 

Arteterapia w oddziaływaniach 
resocjalizacyjnych i 
socjoterapeutycznych 

ćwiczenia 30/30 3/3 

Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 30/30 10/10 

Przedmioty do wyboru (4) ćwiczenia 30/30 3/3 
Praktyka zawodowa(student 
dokonuje wyboru dotyczącego 
miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Razem 1170/850 100/100 
 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWR 3.05) 

Specjalności: 
 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
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Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metody badań społecznych konwersatorium 20/10 2/2 
Pedagogika ogólna wykład 30/15 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Pedagogika twórczości i zdolności wykład 20/10 2/2 
Dydaktyka edukacji przedszkolnej wykład 15/10 2/2 
Dydaktyka edukacji przedszkolnej ćwiczenia 20/20 3/3 
Teoretyczne podstawy kształcenia 
zintegrowanego 

wykład 20/10 2/2 

Edukacja polonistyczna w 
przedszkolu i klasach I- III 

ćwiczenia 30/10 2/2 

Edukacja polonistyczna w 
przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 20/15 2/2 

Nowe media w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

ćwiczenia 15/10 1/1 

Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 

Semestr II 
Problematyka współczesnej socjologii wykład 15/10 1/1 
Problematyka współczesnej 
psychologii 

wykład 15/10 2/2 

Problematyka współczesnej 
psychologii 

ćwiczenia 15/- 1/- 

Strategie działań twórczych ćwiczenia 20/10 1/1 
Edukacja społeczno- przyrodnicza w 
przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 30/30 2/2 

Edukacja matematyczna w 
przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 30/30 2/2 

Proseminarium magisterskie seminarium 20/20 5/5 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna konwersatorium 120/120 4/4 

Semestr III 
Pedagogika porównawcza wykład 15/10 1/1 
Psychologia rozwojowa w praktyce 
pedagogicznej  

ćwiczenia 15/10 1/1 

Pedagogika zabawy wykład 10/- 2/- 
Pedagogika zabawy ćwiczenia 10/15 1/3 
Wychowanie muzyczne w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

konwersatorium -/10 -/2 

Wychowanie muzyczne w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

ćwiczenia 30/10 4/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne 
w przedszkolu i klasach I- III 

ćwiczenia 30/10 2/2 

Wychowanie przez sztuki plastyczne 
w przedszkolu i klasach I- III 

konwersatorium 20/20 2/2 

Rozwój zawodowy i osobisty konwersatorium 10/10 1/1 
Seminarium magisterskie seminarium 30/30 5/5 
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Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna  ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr IV 
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna  konwersatorium 15/10 2/2 
Edukacja integracyjna i włączająca  konwersatorium 15/10 2/2 
Elementy diagnozy, profilaktyki i 
terapii logopedycznej 

ćwiczenia 15/10 2/2 

Elementy diagnozy, profilaktyki i 
terapii logopedycznej 

wykład 20/10 2/2 

Trening umiejętności 
wychowawczych 

ćwiczenia 15/10 2/2 

Seminarium magisterskie seminarium 30/30 10/10 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 3/3 
Przedmiot fakultatywny* konwersatorium 30/30 2/2 
Praktyka pedagogiczna ćwiczenia 120/120 4/4 

Razem 1230/1140 102/102 
 

 

Specjalność: Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr I 
Metody badań społecznych konwersatorium 20/10 2/2 
Pedagogika ogólna wykład 30/15 2/2 
Pedagogika ogólna konwersatorium 15/15 1/1 
Pedagogika resocjalizacyjna  wykład 30/15 2/2 
Pedagogika resocjalizacyjna  ćwiczenia 20/15 2/2 
Psychologia kliniczna konwersatorium 30/15 2/2 
Warsztat pracy z osobami w sytuacji 
kryzysowej 

ćwiczenia 20/10 2/2 

Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/15 2/2 
Przedmioty fakultatywne (1) konwersatorium 30/152 3/3 

Semestr II 
Problematyka współczesnej socjologii wykład 15/10 1/1 

Problematyka współczesnej 

psychologii 
wykład 15/10 2/2 

Problematyka współczesnej 

psychologii 
ćwiczenia 15/10 2/2 

Diagnoza w resocjalizacji wykład 20/10 1/1 

Diagnoza w resocjalizacji ćwiczenia 30/20 2/2 

Proseminarium magisterskie – 

przedmioty do wyboru w obrębie 

proponowanych zajęć 

seminaryjnych* 

seminarium 20/20 5/5 

Przedmioty fakultatywne (2) konwersatorium 30/20 3/3 

Przedmioty fakultatywne (2) ćwiczenia 15/10 2/2 
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Praktyka zawodowa (student 

dokonuje wyboru dotyczącego 

miejsca odbywania praktyk 

zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Semestr III 
Wprowadzenie do pedagogiki 
specjalnej 

wykład 15/10 1/1 

Terapia w resocjalizacji ćwiczenia 30/15 2/2 
Metodyka pracy profilaktycznej i 
resocjalizacyjnej 

wykład 10/10 11 

Metodyka pracy profilaktycznej i 
resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 20/20 1/1 

Podstawy prawne resocjalizacji konwersatorium 15/15 1/1 
Readaptacja społeczna i pomoc 
postpenitencjarna 

konwersatorium 15/15 1/1 

Warsztat pracy pedagoga 
podwórkowego 

ćwiczenia 30/15 2/2 

Pracownia animatora społecznego ćwiczenia 30/15 2/2 
Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 30/30 5/5 

Przedmioty fakultatywne (3) konwersatorium 30/15 3/3 
Przedmioty fakultatywne (3) ćwiczenia 45/25 4/4 
Praktyka zawodowa (student 
dokonuje wyboru dotyczącego 
miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/ 

Semestr IV 
/Trening interpersonalny i mediacja ćwiczenia 20/10 3/3 
Trening umiejętności 
socjotechnicznych 

ćwiczenia 15/15 2/2 

Warsztaty terapeutyczne i 
socjoterapeutyczne 

ćwiczenia 30/20 4/4 

Metodyka pracy resocjalizacyjnej 
w instytucjach zamkniętych 

konwersatorium 30/20 3/3 

Seminarium magisterskie – 
przedmioty do wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć 
seminaryjnych* 

seminarium 30/30 10/10 

Przedmioty fakultatywne (4) ćwiczenia 30/30 3/3 
Praktyka zawodowa(student 
dokonuje wyboru dotyczącego 
miejsca odbywania praktyk 
zawodowych) 

ćwiczenia 120/120 4/4 

Razem 1170/905 94/94 
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć 

prowadzonych w językach obcych 
 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 
Profil praktyczny 
Program studiów realizowany od roku akademickiego 2016/2017 
Specjalności: 

 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,  
 Wychowanie przedszkolne z językiem angielski,  
 Pedagogika sądowa z mediacją,  
 Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
 

 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 
Forma realizacji Semestr Forma studiów Język wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
98/24 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 8/- 

Lektorat ćwiczenia III 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
95/25 

Lektorat ćwiczenia III 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 7/- 

Lektorat ćwiczenia IV 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
93/24 

Lektorat ćwiczenia IV 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 7/- 

Lektorat ćwiczenia V 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
92/25 

Lektorat ćwiczenia V 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 7/- 

 
 
 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 
Profil praktyczny 
Program studiów realizowany od roku akademickiego 2017/2018 
 
Specjalności: 

 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,  
 Wychowanie przedszkolne z językiem angielski,  
 Pedagogika sądowa z mediacją,  
 Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
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Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 
Forma realizacji Semestr Forma studiów Język wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
79 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 2 

Lektorat ćwiczenia III 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
77 

Lektorat ćwiczenia III 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 2 

Lektorat ćwiczenia IV 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
77 

Lektorat ćwiczenia IV 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 2 

Lektorat ćwiczenia V 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
76 

Lektorat ćwiczenia V 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 2 

 
 

Kierunek pedagogika, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 
Profil praktyczny 
Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWER 3.05) 
 
Specjalności: 

 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,  
 Wychowanie przedszkolne z językiem angielski,  
 Pedagogika sądowa z mediacją,  
 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. 

 
 

 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 
Forma realizacji Semestr Forma studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Muzykoterapia w 
praktyce 
pedagogicznej  

konwersatorium III 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 

język 
angielski 

poziom B2+ 

Liczba 
studentów                

II roku ,  
rok akademicki 

2019/2020 

Kompetencje 
międzykulturowe w 
pracy pedagoga  

konwersatorium V 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 

język 
angielski 

poziom B2+ 

Liczba 
studentów          
III  roku ,  

rok akademicki 
2020/2021 

Lektorat ćwiczenia II, Stacjonarne/ Język 57 
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niestacjonarne angielski 

 

Lektorat ćwiczenia III 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Język 

angielski 

 

Liczba 
studentów                

II roku ,  
rok akademicki 

2019/2020 

Lektorat ćwiczenia IV 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Język 

angielski 

 

Liczba 
studentów                

II roku ,  
rok akademicki 

2019/2020 

Lektorat ćwiczenia V 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Język 

angielski 

 

Liczba 
studentów          
III  roku , 

 rok akademicki 
2020/2021 

 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 

Profil ogólnoakademicki 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2016/2017  

 
Specjalności: 

 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,  
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  

Specjalizacja: Pedagogika kryminologiczna 
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  

Specjalizacja: Profilaktyka i prewencja kryminalna 
 

Studia stacjonarne 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 
Forma realizacji Semestr 

Forma 
studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba studentów 
(w tym 

niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Lektorat ćwiczenia I Stacjonarne 
Język angielski 

 
87 

Lektorat ćwiczenia I Stacjonarne 

Język 

niemiecki 

 
11 

Lektorat ćwiczenia II Stacjonarne 
Język angielski 

 
78 

Lektorat ćwiczenia I Stacjonarne 

Język 

niemiecki 

 
10 

 

Studia niestacjonarne 
Nazwa 

programu/zajęć/grupy 
zajęć 

Forma 
realizacji 

Semestr Forma studiów Język wykładowy 
Liczba studentów 

(w tym 
niebędących 
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obywatelami 
polskimi) 

Kurs w języku obcym ćwiczenia II Niestacjonarn
e 

Język angielski 
 

Brak studentów 
mgr NST 

Język obcy ćwiczenia III Stacjonarne 
Język angielski 

 
Brak studentów 

mgr NST 

 
 
Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 
Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2017/2018  

 

Specjalność: 
 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  

 

Nazwa 
programu/zajęć/grup

y zajęć 

Forma 
realizacji 

Semestr Forma studiów Język wykładowy 

Liczba studentów 
(w tym 

niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Lektorat ćwiczenia I 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 

Język angielski 

 
21/23 

Lektorat ćwiczenia I 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 
Język niemiecki 4/- 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 

Język angielski 

 
22/22 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 
Język niemiecki 3/- 

Lektorat ćwiczenia III 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 

Język angielski 

 

Nie ma 
studentów na III 

semestrze 

Lektorat ćwiczenia III 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 
Język niemiecki 

Nie ma 
studentów na III 

semestrze 

 
 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 
Profil praktyczny 

Program studiów realizowany od roku akademickiego 2017/2018  

Specjalności: 
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  

Specjalizacja:  Pedagogika sądowo - penitencjarna 
                                       Profilaktyka i prewencja kryminalna 

                           Pedagogika kryminalistyczna 
 Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 
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Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 
Forma realizacji Semestr Forma studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba studentów 
(w tym 

niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Lektorat ćwiczenia I 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
23/26 

Lektorat ćwiczenia I 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki 1/- 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język angielski 

 
22/25 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Język niemiecki -/- 

 

Kierunek pedagogika, studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 
 

Profil praktyczny 
Program studiów realizowany od roku akademickiego 2018/2019 (POWER 3.05) 
 

Specjalności: 
 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,  
 Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych 

 

 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 
Forma realizacji Semestr Forma studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Działania prewencyjno- 
profilaktyczne w 
stosunku do dzieci 
zagrożonych 
uzależnieniem  

konwersatoriu
m 

II 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 

język angielski 
poziom B2+ 

rok akademicki 
2018/2019 

 
54/39 

 

Patologie społeczne 
konwersatoriu

m 
III 

Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 

język angielski 
poziom B2+ 

Liczba 
studentów          
III  roku , 

 rok akademicki 
2019/2020 

Lektorat ćwiczenia I 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 

język angielski 

 
 

46/39 

Lektorat ćwiczenia I 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 
język niemiecki 8/- 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 

Język angielski 

 
46/37 

Lektorat ćwiczenia II 
Stacjonarne/ 
niestacjonarn

e 
Język niemiecki 8/- 
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Cz. I. Dokumenty dołczone w formie elektronicznej 

1. Program studiów dla kierunku pedagogika. 

2. Obsada zajęć w roku akademickim 2019/2020. 

3. Harmonogram zajęć na semestr zimowy 2019/2020. 

4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących 

zajęcia. 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu 

usunięcia błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze 

naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w 

sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą 

ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Wykaz tematów prac dyplomowych. 

 

 

 



Załącznik A 

Zestawienie specjalności oferowanych na poszczególnych poziomach studiów na 

kierunku pedagogika w roku akademickim 2018/2019 wraz z syntetycznym 

ujęciem sylwetki absolwenta oraz przewidywanymi miejscami zatrudnienia 

absolwentów  

Tab. 1 Sylwetka absolwenta i przewidywane miejsca zatrudnienia w ramach 

oferowanych specjalności na poziomie studiów I oraz II stopnia 

Poziom 

studiów 

Oferowana specjalność  Syntetyczne ujęcie sylwetki absolwenta wraz z 

możliwymi miejscami zatrudnienia  

Studia I 

stopnia  

Edukacja wczesnoszkolna 

z wychowaniem 

przedszkolnym  

Kwalifikacje do pracy edukacyjnej, opiekuńczej i 

wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkole 

podstawowej w zakresie nauczania 

zintegrowanego, czyli do pracy z dziećmi w wieku 

3-9 lat.  

Ponadto absolwent posiada kompetencje w 

zakresie diagnozowania i stymulowania rozwoju 

dziecka, umiejętność efektywnego komunikowania 

się ze środowiskiem dziecka, umiejętność 

samooceny i kierowania własnym rozwojem. 

Pedagogika sądowa z 

mediacją  

Przygotowanie do pracy w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych różnego typu w 

charakterze pedagoga szkolnego, w świetlicach 

środowiskowych, ośrodkach pomocy społecznej, w 

służbach społecznych, sądownictwie itp.  

Jednocześnie absolwent posiada kwalifikacje do 

prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, 

rodzinnych, nieletnich i karnych w różnych typach 

instytucji takich, jak sądy, policja, poradnie, ośrodki 

pomocy społecznej, ośrodki mediacyjne i fundacje.  

Absolwent jest przygotowany do diagnozowania 

pedagogicznego na potrzeby organów wymiaru 

sprawiedliwości, a także w przypadku przejawów 

niedostosowania społecznego, wymagających 

interwencji  doraźnej lub psychoprofilaktycznej i w 

zakresie mediacji społecznej.  

Absolwent zapoznany jest  z metodami pracy z 

osobami ze środowisk kryminogennych, 



patologicznych, niewydolnych wychowawczo, z 

uwzględnieniem wymogów stawianych przez 

przepisy polskiego prawa. 

Edukacja obronna z 

bezpieczeństwem 

wewnętrznym 

Kwalifikacje oraz tytuł zawodowy uprawniają do 

pracy w szkołach różnego typu w charakterze 

pedagoga szkolnego, na stanowiskach 

specjalistycznych w strukturach administracji 

państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo wewnętrzne, w zespołach 

zarządzania kryzysowego, obronie cywilnej, w 

formacjach i służbach państwowych związanych z 

bezpieczeństwem, m. in; w Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, 

Służbie Więziennej czy Straży Miejskiej oraz do 

pracy w charakterze pracowników cywilnych w 

firmach świadczących usługi z zakresu ochrony 

osób i  mienia. 

Student otrzymuje  przygotowanie  z zakresu 

pedagogiki oraz współczesnych zagadnień 

obronności 

 i bezpieczeństwa wewnętrznego, nabywa 

umiejętności przewidywania i podejmowania 

decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa, 

organizacji działań zbiorowych w sytuacjach 

wyjątkowych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi 

oraz zdobywa niezbędną wiedzę w zakresie 

zagadnień społecznych i prawnych. 

Wychowanie przedszkolne 

z językiem angielskim 

Absolwent dokonuje analizy i interpretuje procesy 

społeczne w edukacji przedszkolnej, wykorzystując 

poznaną wiedzę teoretyczną. Posiada 

przygotowanie w zakresie diagnozowania potrzeb i 

organizowania procesu opiekuńczo–

wychowawczego na etapie przedszkola. Umie 

organizować i doskonalić swój warsztat pracy, 

rozwiązywać problemy i przeciwdziałać 

trudnościom wychowawczo–dydaktycznym, 

współpracować z rodzicami dziecka i instytucjami, 

wspierającymi jego rozwój. Ponadto absolwent 

zdobywa wiedzę oraz umiejętności językowe i 

metodyczne do nauczania języka obcego w 



przedszkolu.  

Posiadane kwalifikacje i tytuł zawodowy 

uprawniają do pracy edukacyjnej, opiekuńczej i 

wychowawczej realizowanej w przedszkolu, w tym 

również jako nauczyciel języka angielskiego. 

Pedagogika opiekuńczo- 

wychowawcza z 

arteterapią 

Absolwent zdobywa podstawową wiedzę o 

głównych środowiskach wychowawczych, ich 

tworzeniu, specyfice  

i procesach w nich zachodzących ukierunkowaną 

na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze 

edukacyjnej.  Nabywa wiedzę w zakresie form i 

metod arteterapii, jej teoretycznego podłoża oraz 

praktycznych zastosowań.  

Absolwent jest przygotowany do podejmowania 

działań o charakterze wychowawczym, 

profilaktycznym, wspierającym, kompensacyjnym, 

terapeutycznym oraz animacyjnym w środowisku 

społecznym. 

Posiadane kwalifikacje i tytuł zawodowy 

uprawniają do pracy w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych takich,  jak: domy dziecka, 

pogotowia opiekuńcze, świetlice środowiskowe, 

szkolne, terapeutyczne, ośrodki szkolno-

wychowawcze, a także w ośrodkach 

rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, 

resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych  

i geriatrycznych. 

Pedagogika 

resocjalizacyjna z 

profilaktyką społeczną  

Absolwent poznaje podstawową wiedzę z zakresu 

pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki 

społecznej oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych.  

Absolwent jest przygotowany do podejmowania 

działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, 

profilaktycznym, wspierającym i resocjalizacyjno-

terapeutycznym z osobami uzależnionymi oraz 

przebywającymi w kuratorskich ośrodkach pracy. 

Student zdobywa umiejętności praktycznego 

stosowania metodyki pracy resocjalizacyjnej w 



warunkach środowiska otwartego i zamkniętego. 

Posiadane kwalifikacje i tytuł zawodowy 

uprawniają do pracy w szkołach różnego typu w 

charakterze pedagoga szkolnego oraz w 

placówkach opiekuńczo–wychowawczych takich, 

jak: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, 

szkolne ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze i zakłady karne (na stanowisku 

wychowawcy). Absolwenci mogą pełnić rolę 

animatora, inicjatora i kreatora różnych form 

profilaktyki społecznej i resocjalizacji w ośrodku 

otwartym. 

Studia II 

stopnia 

Edukacja wczesnoszkolna i 

wychowanie przedszkolne  

Absolwent dysponuje rzetelną wiedzą teoretyczną  

i praktyczną o charakterze interdyscyplinarnym, 

jest przygotowany do racjonalnego wspomagania  

i ukierunkowania rozwoju dziecka, kształtowania 

umiejętności metodycznych, nowoczesnego 

organizowania pracy wychowawczej i 

profesjonalnego radzenia sobie  

z problemami socjalizacyjnymi i komunikacyjnymi 

we współpracy z rodziną i otoczeniem społecznym 

dziecka. 

Uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela w 

przedszkolu; w klasach I- III, pedagoga w szkole, w 

placówkach wychowania pozaszkolnego, w 

placówkach zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom pobierającym naukę poza miejscem 

zamieszkania; wychowawcy w świetlicach 

szkolnych, w szkolnych schroniskach 

młodzieżowych, w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych, w placówkach wsparcia 

dziennego; nauczyciela wychowawcy w 

internatach. 

Resocjalizacja społecznie 

nieprzystosowanych  

Absolwent dysponuje rzetelną wiedzą teoretyczną i 

praktyczną o charakterze interdyscyplinarnym, jest 

przygotowany/a do racjonalnego wspomagania i 

ukierunkowania rozwoju, kształtowania 

umiejętności metodycznych, nowoczesnego 

organizowania pracy wychowawczej i 



profesjonalnego radzenia  sobie z problemami 

socjalizacyjnymi i komunikacyjnymi we współpracy 

z rodziną i otoczeniem społecznym 

dziecka/młodego człowieka, potrafi dokonać 

analizy własnych działań, wskazać obszary 

wymagające modyfikacji, wdrażać działania 

innowacyjne oraz zaprojektować plan własnego 

rozwoju zawodowego. 

Posiada kompetencje praktyczne w zakresie 

technologii kryminalistycznych oraz kryminologii 

środowiskowej, tzn. umie rozwiązywać problemy 

związane z naruszeniem bezpieczeństwa 

osobistego i ładu społecznego, potrafi ocenić 

właściwie sytuacje ryzykowne i wiktymologiczne w 

kontekście fenomenologicznym i etiologicznym 

patologii społecznych związanych z zachowaniem 

agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, 

narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, 

zagrożeniem demoralizacją nieletnich, 

przestępczością zorganizowaną, aktywnością 

podkulturową, potrafi określić etiologię, strukturę i 

dynamikę przestępczości oraz problematykę 

sprawców i ofiar.  

Absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy w 

charakterze nauczyciela we wszystkich typach 

szkół i placówek o charakterze opiekuńczym i 

edukacyjnym, 

w placówkach zapewniających  opiekę i 

wychowanie uczniom pobierającym naukę poza 

miejscem zamieszkania,  w świetlicach, placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, placówkach 

profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz w 

szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, 

służbach mundurowych i paramilitarnych, w 

sektorze bankowym  

i skarbowym. 

 Pedagogika 

resocjalizacyjna z 

socjoterapią  

Absolwent nabywa rozszerzoną wiedzę i 

kompetencje społeczne w zakresie projektowania i 

realizowania oddziaływań profilaktycznych oraz 

resocjalizacyjnych i innych form wsparcia i pomocy 

skierowanych do osób zagrożonych i 



niedostosowanych społecznie, umożliwiając im 

twórcze zachowania niełamiące norm społecznych. 

Absolwent umie dostrzec mechanizmy 

funkcjonowania jednostek i grup społecznych, 

zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli człowieka w 

różnych strukturach społecznych będących 

przedmiotem oddziaływań terapeutycznych. 

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia 

zawodowe umożliwiają pracę w charakterze 

pedagoga w szkołach różnego typu, w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych; pedagoga i 

wychowawcy w placówkach pozaszkolnych, 

szkołach, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

schroniskach dla nieletnich, zakładach 

poprawczych, w placówkach pozaszkolnych oraz w 

zakładach karnych różnego typu i rodzaju, w 

ośrodkach uzależnień, organizacjach 

pozarządowych zajmujących się profilaktyką i 

resocjalizacją, w ośrodkach adopcyjnych, 

rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-

konsultacyjnych, aresztach śledczych; kuratora 

sądowego; policjanta służby prewencji pracującego 

m.in. w policyjnej izbie dziecka lub zespole ds. 

nieletnich i patologii; funkcjonariusza służby 

więziennej i ochrony państwa. 

 



Załącznik B 

Przykłady powiązania treści kształcenia z efektami uczenia się 

Studia I stopnia, profil praktyczny 

Przedmiot Semestr Treści 
kształcenia 

Realizowany efekt                                   Metoda 
dydaktyczna i 
sposób 
weryfikacji 

Psychologia I Psychologia w 
perspektywie 
historycznej- 
wyodrębnianie 
się psychologii 
jako nauki, szkoły 
psychologiczne. 

Ma podstawową wiedzę na 
temat edukacji, 
wychowania  
i uczenia się oraz 
psychologicznych 
kontekstów tych procesów 
w powiązaniu ze 
studiowaną specjalnością. 
PED1P_W03 

Wykład z 
prezentacją 
multimedialną/ 
egzamin 

Psychologia I Style poznawcze i 
psychologia 
twórczości. 

Umie argumentować 
własne stanowisko, 
prezentować własne 
poglądy w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i 
przejawów 
psychologicznych działań 
związanych ze studiowaną 
specjalnością. Brać udział 
w debacie- przedstawiać i 
oceniać różne opinie i 
stanowiska  oraz 
dyskutować o nich. 
PED1P_U13 

Dyskusja 
(zarówno jako 
metody 
dydaktyczne, jak i 
weryfikacji) 

Psychologia I Kontrowersje i 
sporne 
zagadnienia  
w psychologii. 

Jest gotów do wypełniania 
zobowiązań społecznych, 
współorganizowania 
działalności na rzecz 
środowiska społecznego. 
PED1_K07 

Prezentacja 
(zarówno jako 
metody 
dydaktyczne, jak i 
weryfikacji) 

Edukacja 
polonistyczna 
z metodyką 

III Metody 
rozwijania 
twórczej 
aktywności 
uczniów. Gry i 
zabawy w 
edukacji 
polonistycznej. 

Zna współczesne teorie i 
koncepcje dotyczące 
uczenia się i 
nauczania w zakresie 
edukacji polonistycznej, 
rozumie 
różnorodne 
uwarunkowania tych 
procesów. 
PED1P_W07 

Metoda 
podająca/referat 

Edukacja 
polonistyczna 
z metodyką 

 Podstawowe 
zagadnienia z 
zakresu wiedzy o  
języku jako 

Potrafi w sposób 
precyzyjny i spójny 
wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na 

Metody 
aktywizujące- 
referat i 
prezentacja 



systemie oraz 
komunikacji 
językowej. 

tematy dotyczące 
wybranych 
zagadnień pedagogicznych, 
z wykorzystaniem 
różnych ujęć 
teoretycznych, korzystając 
zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i innych 
dyscyplin powiązanych z 
edukacją 
wczesnoszkolną i 
wychowaniem 
przedszkolnym. 
PED1P_U10 

(zarówno jako 
metody 
dydaktyczne, jak i 
weryfikacji) 

Edukacja 
polonistyczna 
z metodyką 

III Metody 
rozwijania 
twórczej 
aktywności 
uczniów. Gry i 
zabawy w 
edukacji 
polonistycznej. 

Posługuje się zdobytą 
wiedzą w praktycznej 
działalności 
pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie 
wiedzy 
pedagogicznej. Wykazuje 
aktywność, podejmuje trud 
i 
odznacza się wytrwałością 
w realizacji 
indywidualnych 
i zespołowych działań 
profesjonalnych w 
zakresie pedagogiki. 
PED1P_K02 

Dyskusja 
(zarówno jako 
metody 
dydaktyczne, jak i 
weryfikacji) 

 

Studia I stopnia, profil praktyczny 

Przedmiot Semestr Treści kształcenia Realizowany efekt                                   Metoda 
dydaktyczna i 
sposób 
weryfikacji 

Pedagogika 
zabawy 

III Wybrane klasyfikacje 
zabawy. Rodzaje 
zabaw. Funkcje 
zabawy. 

Ma pogłębioną i 
uporządkowaną  wiedzę 
na temat subdyscypliny 
pedagogiki – pedagogiki 
zabawy, obejmującą 
terminologię, teorię i 
metodykę 
Ped2P_W04 

Wykład z 
prezentacją 
multimedialną/ 
egzamin 

Pedagogika 
zabawy 

III Zabawa a twórczość. 
Zabawa i nastrój 
ludyczny w treningu 
twórczości. 

Potrafi pracować w 
zespole; umie wyznaczać 
oraz przyjmować 
wspólne cele działania; 
potrafi przyjąć rolę 
lidera w zespole  
Ped2P_U10 

Referat/ 
prezentacja 
(zarówno jako 
metody 
dydaktyczne, jak i 
weryfikacji) 



 
Pedagogika 
zabawy 

III Taniec jako forma 
zabawy. Zajęcia 
muzyczno-ruchowe z 
wykorzystaniem 
pedagogiki zabawy. 

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; wykazuje 
gotowość do 
uczestniczenia w życiu 
kulturalnym i 
korzystania z jego 
różnorodnych form 
Ped2P_K04 

Prezentacja 
(zarówno jako 
metody 
dydaktyczne, jak i 
weryfikacji) 

 



Załącznik C 

 

Wyniki rekrutacji na kierunek pedagogika w latach 2015/2016-2018/2019 

Pedagogika (studia stacjonarne ) I stopnia 

Rok akademicki  Rekrutacja: 

Zarejestrowani kandydaci 

Rekrutacja: Kandydaci, 

którzy potwierdzili 

podjęcie studiów 

Liczba studentów 

przyjętych na I rok  

2015/2016 195 202* 202 

2016/2017 140 119 119 

2017/2018 130 100 100 

2018/2019 96 60 76 

 

Pedagogika (studia stacjonarne ) II stopnia 

Rok akademicki  Rekrutacja: 

Zarejestrowani kandydaci 

Rekrutacja: Kandydaci, 

którzy potwierdzili 

podjęcie studiów 

Liczba studentów 

przyjętych na I rok  

2015/2016 94 91 91 

2016/2017 94 98* 98 

2017/2018 52 48 48 

2018/2019 107 54 55 

 

 

Pedagogika (studia niestacjonarne ) I stopnia 

Rok akademicki  Rekrutacja: 

Zarejestrowani kandydaci 

Rekrutacja: Kandydaci, 

którzy potwierdzili 

podjęcie studiów 

Liczba studentów 

przyjętych na I rok  

2015/2016 34 0 0 

2016/2017 30 48* 48 

2017/2018 0 0 0 

2018/2019 0 0 0 

 

Pedagogika (studia niestacjonarne ) II stopnia 



Rok akademicki  Rekrutacja: 

Zarejestrowani kandydaci 

Rekrutacja: Kandydaci, 

którzy potwierdzili 

podjęcie studiów 

Liczba studentów 

przyjętych na I rok  

2015/2016 57 57 57 

2016/2017 31 0 0 

2017/2018 64 53 53 

2018/2019 46 46 44 

*  Liczba kandydatów  powiększona o kandydatów  przeniesionych z nieutworzonych kierunków , 

bądź trybu studiów. 

 



Załącznik D 

 

Przykłady tematów prac etapowych i egzaminacyjnych 

Pedagogika ogólna, studia II stopnia, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i 

wychowanie przedszkolne, tematyka prac etapowych obejmuje m.in.: Rozwiązanie 

problemu pracy z dzieckiem – opis sytuacji edukacyjnej dziecka, Rozwiązanie problemu 

pracy z dzieckiem zaburzonym zachowaniem w młodszym wieku szkolnym, 

rozwiązywanie przypadku wychowawczego, zachowanie dziecka, zaburzenie ADHD u 

dziecka, diagnoza pedagogiczna dziecka;  

 

Edukacja matematyczna w przedszkolu, studia I stopnia, specjalność: wychowanie 

przedszkolne z językiem angielskim, tematyka prac etapowych obejmuje m.in.: etapy 

dziecięcego liczenia, segregowanie i definiowanie, trudności dziecka podczas 

rozwiązywania zadań tekstowych, rodzaje rytmów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej 

u dzieci; 

Pedagogika opiekuńcza z metodyką, studia I stopnia, specjalność: pedagogika sądowa z 

mediacją, tematyka prac etapowych obejmuje m.in.: rodzinne domy dziecka, rodzinne 

pogotowie opiekuńcze, wioski dziecięce, dom dziecka, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, 

rodzina zastępcza, wychowanie przez opiekę i wychowanie opiekuńcze, funkcje opieki, 

postawy opiekuńcze, sytuacje i czynności opiekuńcze, struktura opieki, pojęcie pomocy, 

opieka jako kategoria wychowawcza i społeczna, opieka jako kategoria rodzinna; 

Pedagogika ogólna, studia II stopnia, specjalności: edukacja wczesnoszkolna i 

wychowanie przedszkolne, resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, tematyka 

prac egzaminacyjnych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: współczesna 

pedagogika, dyscypliny pedagogiczne, andragogika, nauki współpracujące z pedagogiką, 

pedagogika teoretyczna, pojęcie wychowania, wychowanie w aspekcie społecznym, 

nauka, wiedza, podział nauk, cechy poznania naukowego, paradygmat pedagogiki 

naukowej, funkcje pedagogiki, pedagogika naturalistyczno-liberalna, pedagogika 

krytyczna, interakcyjność wychowawcza, współczesne ideologie edukacyjne, pluralizm i 

wielokulturowość w edukacji, funkcje szkoły samowychowanie; 

Pedagogika wczesnoszkolna, studia I stopnia, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z 

wychowaniem przedszkolnym, tematyka prac etapowych obejmuje m.in.: przedmiot 



pedagogiki wczesnoszkolnej, kompetencje komunikacyjne, psychologiczne i 

prakseologiczne nauczyciela, koncepcje edukacji wczesnoszkolnej; 

Metodyka wychowania przedszkolnego, studia I stopnia, specjalność: edukacja 

wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, tematyka prac etapowych obejmuje 

m.in.: przygotowanie konspektów uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka, wycieczka, 

rozkładu zajęć dziecka w przedszkolu; 

Edukacja muzyczna z metodyką, studia I stopnia, edukacja wczesnoszkolna z 

wychowaniem przedszkolnym, tematyka prac etapowych obejmuje m.in.: metody 

nauczania muzyki, formy aktywności muzycznej dzieci, kryteria doboru piosenki dla 

dziecka, pojęcia muzyczne, grupy instrumentów, polskie tańce narodowe, sposoby 

przedłużania wartości nut i pauz, gry i zabawy ruchowe w przedszkolu; 

Wychowanie przez sztuki plastyczne w przedszkolu i w klasach I-III, studia II stopnia, 

specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, tematyka prac 

etapowych obejmuje m.in.: analizę dzieła sztuki, analizę pracy plastycznej dziecka, 

wychowanie przez sztukę; 

Pedagogika twórczości i zdolności, studia II stopnia, edukacja wczesnoszkolna i 

wychowanie przedszkolne, tematyka prac egzaminacyjnych obejmuje: modele zdolności, 

zagrożenia w rozwoju zdolnych uczniów, strategie kształcenia uczniów zdolnych; 

Pedagogika zabawy, studia II stopnia, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i 

wychowanie przedszkolne, tematyka prac etapowych obejmuje m.in.: klasyfikacje 

zabaw, ich rodzaje i funkcje, taniec jako forma zabawy, praca z dzieckiem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, gry dydaktyczne i 

symulacyjne w edukacji elementarnej; 

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, studia II stopnia, specjalność: resocjalizacja 

społecznie nieprzystosowanych, tematyka prac etapowych obejmuje m.in.: ewolucja 

pedagogiki specjalnej, rehabilitacja dzieci niewidomych i słabosłyszących, resocjalizacja 

młodzieży niedostosowanej społecznie, rehabilitacja dzieci upośledzonych umysłowo, 

agresja wśród dzieci i młodzieży, historia pedagogiki specjalnej, deficyty rozwojowe i ich 

wpływ na proces kształcenia, kształcenie specjalne dzieci wybitnie zdolnych, pomoc 

logopedyczna w procesie rehabilitacji. 

 



Załącznik E 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku pedagogika 

Rok akad. 2018/2019 

L.p. 

Tytuł/stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy 

Imię Nazwisko Stanowisko 

1 Prof. dr hab. Jacek Błeszyński Profesor 

2 Prof. dr hab. Wiesława Limont Profesor 

3 Prof. dr hab. Jarosław Michalski Profesor 

4 Prof. dr hab. Jacek Piekarski Profesor 

5 Prof. Dr hab. Jolanta Szempruch Profesor 

6 Prof. dr hab. Ireneusz Werbiński Profesor 

7 Dr hab. Zofia Kuźniewska Profesor Uczelni 

8 Dr hab. Stanisław Lipiński Profesor Uczelni 

9 Dr hab. Valentyna Lozovetska Profesor Uczelni 

10 Dr hab. Michał Nowosielski Profesor Uczelni 

11 Dr hab. Marian  Stepulak Profesor Uczelni 

12 Dr hab. Ewa  Wiśniewska Profesor Uczelni 

13 Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska Profesor Uczelni 

14 Dr Ewa Bartuś Adiunkt 

15 Dr Beata Ciesleńska Adiunkt 

16 Dr Dorota Dądzik Adiunkt 

17 Dr Arkadiusz  Fordoński Adiunkt 

18 Dr Agnieszka Głowala Adiunkt 

19 Dr Agnieszka Grażul-Luft Adiunkt 

20 Dr Krzysztof Gogacz Adiunkt 

21 Dr Sylwia  Kwiatkowska Adiunkt 

22 Dr Arkadiusz  Lewandowski Adiunkt 

23 Dr Małgorzata  Panek Adiunkt 

24 Dr Łukasz Perlikowski Adiunkt 

25 Dr Małgorzata  Pietrzak Adiunkt 



26 Dr Beata Płaczkiewicz Adiunkt 

27 Dr Agnieszka Płusajska-Otto Adiunkt 

28 Dr Agnieszka Rumianowska Adiunkt 

29 Dr Maria Szymańska Adiunkt 

30 Dr Liliana Tomaszewska Adiunkt 

31 Dr Luiza Wyrębkowska Adiunkt 

32 Dr Kamila Zdanowicz-

Kucharczyk 

Adiunkt 

33 Dr Mariola Żelazkowska Adiunkt 

34 Mgr Piotr Dymek Asystent 

35 Mgr Joanna Kawka-Wiączek Asystent 

36 Mgr Janusz Kuśmierczyk Asystent 

37 Mgr Maria Matuszewska Asystent 

38 Mgr Urszula Pankowska Asystent 

39 Mgr Arkadiusz Szymanowski Asystent 

40 Mgr Daniel Urbański Asystent 

41 Mgr Monika Wolińska Asystent 

42 Mgr Anna Zgorzelska Asystent 

43 Mgr Jacek Znyk Asystent 

Inne osoby realizujące zajęcia dydaktyczne 

 Dr hab. Adam Mieczykowski Umowa zlecenie 

 Dr Andrzej Gałkowski Umowa zlecenie 

 Mgr Joanna Banasiak Umowa zlecenie 

 Mgr Marcin Baran Umowa zlecenie 

 Mgr Elżbieta Gapińska Umowa zlecenie 

 Mgr Joanna Łopatowska Umowa zlecenie 

 Mgr Przemysław Mieczykowski Umowa zlecenie 

 Mgr Krzysztof Miedziński Umowa zlecenie 

 Mgr Mariusz Pogonowski Umowa zlecenie 

 Mgr Anna Sieczka Umowa zlecenie 

 Inż. Rafał Wilczek Umowa zlecenie 

 



 



Załącznik F 

 

Erazmus 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku działa zgodnie z polityką internacjonalizacji, 

która została wprowadzona w Uczelni w 2012 r. w celu podnoszenia stopnia 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Głównym celem polityki jest zapewnienie, 

aby Uczelnia stała się wiodącym, lokalnym ośrodkiem naukowo-dydaktyczny, który jest 

aktywnie obecny na międzynarodowej arenie szkolnictwa wyższego. Cele szczegółowe 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia dotyczą m.in.: 

1. Zapewnienia kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej, która będzie sprawnie 

poruszała się w międzynarodowym środowisku szkolnictwa wyższego, posiadała 

wysokie kompetencje językowe, jak również realizowała wyjazdy w celach 

szkoleniowych, naukowych oraz dydaktycznych w ramach programu Erasmus+. 

2. Zapewnienia wysokiego poziomu procesu dydaktycznego i jego obsługi, poprzez 

poszerzanie na potrzeby programu Erasmus+ oferty przedmiotów 

prowadzonych w języku obcym na niefilologicznych kierunkach kształcenia, 

poszerzania oferty edukacyjnej Uczelni o kierunki i specjalizacje umożliwiające 

absolwentom tych kierunków odnalezienie się na międzynarodowym rynku 

pracy, jak również wymianę wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi uczelniami 

partnerskimi. 

3. Realizowania działalności naukowo-badawczej i szkoleniowej, poprzez 

poszerzenie i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej z europejskimi i poza 

europejskimi ośrodkami akademickimi, wymianę kadry naukowo-dydaktycznej 

oraz wymiany studenckie w ramach programu Erasmus+, organizowanie 

międzynarodowych konferencje, projektów i przygotowywanie publikacji 

wspólnie z zagranicznymi partnerami.  

4. Nowoczesnej organizacji i rozwoju Uczelni, poprzez ciągłe wdrażanie działań 

wyrównujących szanse studentów pochodzących z małych miejscowości na 

zaistnienie na międzynarodowej arenie szkolnictwa wyższego i rynku pracy oraz 

działań wymierzonych przeciwko dyskryminacji rasowej, narodowościowej i 

językowej, m.in. w oparciu o założenia i politykę programu Erasmus, jak również 

respektowanie potrzeb studentów niepełnosprawnych.  



5. Angażowania studentów w wszelkiego rodzaju działania naukowe i 

organizacyjne, wynikające ze współpracy międzynarodowej prowadzonej przez 

Uczelnie, które są realizowane głównie w ramach Programu Erasmus+, ale 

również w działania zmierzające do łamania stereotypów związanych 

z kulturami, obyczajami i tradycjami innych krajów. 

Program Erasmus+ realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku od 

2013r.  jest głównym elementem podnoszenia stopnia umiędzynaradawiania procesu 

kształcenia w naszej Uczelni.  

Główne cele Programu Erasmus+ realizowanego w naszej uczelni to: 

1. Podniesienie stopnia umiędzynarodowienia uczelni poprzez rozwijanie 

współpracy z partnerami zagranicznymi; 

2. Zwiększenie mobilności międzynarodowej studentów oraz pracowników 

naukowych i administracyjnych; 

3. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń; 

4. Rozwój programów studiów w języku angielskim; 

5. Uwrażliwianie i uświadamianie społeczności akademickiej w kontekście 

funkcjonowania uczelni w szeroko pojętym świecie akademickim UE, w tym w 

odniesieniu do wielokulturowości, komunikacji międzykulturowej, potrzeby 

stałego doskonalenia się (np. językowego) i otwartości na innych. 

Dzięki Programowi Erasmus+ nasi studenci i pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę, 

doskonalić umiejętności, jak również dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami poza 

granicami Polski. Oddziaływanie projektu w przypadku naszej uczelni należy 

rozpatrywać przede wszystkim w kontekście podnoszenia stopnia jej 

umiędzynarodawiania, ale również stwarzania możliwości współpracy w środowisku 

międzynarodowym. Udział w programie Erasmus+ pozwala naszym studentom 

zweryfikować pewne założenia, jakie poczynili w związku ze swoimi studiami, jak 

również daje możliwość zestawienia tych założeń z realiami panującymi w 

zagranicznych instytucjach partnerskich oraz szansę na lepsze zaplanowanie dalszego 

rozwoju zawodowego i osobistego. W aspekcie długoterminowym, udział w Programie 

Erasmus+, poza osobistymi korzyściami jego stypendystów, daje uczelni możliwość 

realizacji przyjętej misji i strategii związanej z promowaniem postaw proeuropejskich i 

otwartości na rozwój globalnego społeczeństwa. 



W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku prawidłową realizację Programu 

Erasmus+ nadzorują Rektor, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, Koordynator ds. 

Programu Erasmus+ oraz Kierownik Działu Promocji i Współpracy, natomiast wszelkie 

działania związane z realizacją programu prowadzi Koordynator ds. Programu 

Erasmus+ we współpracy z Koordynatorami Wydziałowymi oraz ze wszystkimi 

jednostkami, których udział jest niezbędny dla realizacji tych działań. W celu 

monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz doskonalenia 

warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia corocznie przygotowywane jest 

sprawozdanie z działalności Sekcji ds. Programu Erasmus+. 

Dotychczas Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku podpisała 55 porozumień z 

uczelniami partnerskimi w następujących krajach programu: Hiszpania, Portugalia, 

Grecja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria,  Rumunia, Cypr, Turcja, Czechy,  Litwa, Łotwa, 

Estonia oraz w krajach partnerskich: Albania, Czarnogóra, Gruzja, Mołdawia, Serbia i 

Ukraina.  Od czasu wdrożenia Programu Erasmus+ Uczelnia zrealizowała 62 wyjazdy i 

103 przyjazdy studentów na studia i na praktyki zawodowe oraz 57 wyjazdów i 81 

przyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. 

Aktualnie Uczelnia realizuje wyjazdy i przyjazdy w ramach Programu Erasmus+ na 

podstawie  następujących umów finansowych:  

1. KA103 – wyjazdy studentów na studia i praktyki zawodowe, wyjazdy 

absolwentów na staże zawodowe, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników uczelni 

(nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych) w celach 

szkoleniowych do krajów programu (tj. kraje członkowie Unii Europejskiej oraz 

Turcja), 

2. KA103 PO WER - wyjazdy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej na studia i praktyki zawodowe do krajów 

programu (tj. kraje członkowie Unii Europejskiej oraz Turcja) finansowane 

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

3. KA107 – wyjazdy i przyjazdy studentów na studia i praktyki zawodowe, wyjazdy 

i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

oraz wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i 

pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych do i z krajów 

partnerskich (tj. Albania, Czarnogóra, Gruzja, Serbia i Ukraina). 



Współpraca międzynarodowa na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych 

rozwija się głównie na podstawie umów zawartych z uczelniami partnerskimi 

zawartymi w ramach projektu Erasmus KA103 oraz Erasmus KA107.  

W ramach Programu Erasmus+ Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych ma 

podpisane następujące umowy z krajami programu oraz z krajami partnerskimi: 

- Projekt KA103 (umowy z krajami programu): 

1. University of West Bohemia – Pilzno, Czechy 

2. Universidad de Valladolid – Valladolid, Hiszpania 

3. Mondragon Unibertsitatea – Mondragon, Hiszpania  

4. Daugavpils University – Dyneburg, Łotwa 

5. Riga Teacher Training and Educational Management Academy – Ryga, Łotwa 

6. University of Oradea – Oradea, Rumunia 

7. Celal Bayar University – Manisa, Turcja 

8. Adnan Menderes University – Aydin, Turcja 

9. Nevsehir Haci Bektas Veli University – Nevsehir, Turcja 

10. Alanya Hamdullah Emin Pasa Universitesi – Alanya, Turcja 

11. Klaipeda State University of Applied Sciences  – Kłajpeda, Litwa 

- Projekt KA107 (umowy z krajami partnerskimi): 

1. European University of Tirana – Tirana, Albania 

2. International Black Sea University – Tbilisi, Gruzja 

3. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Tbilisi, Gruzja 

4. Caucasus International University – Tbilisi, Gruzja 

5. Moldova State University  – Kiszyniów, Mołdawia 

6. National Pedagogical Dragomanov University – Kijów, Ukraina 

7. Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University – Uman, Ukraina 

8. University of Belgrade – Belgrad, Serbia 

W ramach ocenianego kierunku kształcenia funkcjonują następujące porozumienia: 

- Projekt KA103 (umowy z krajami programu): 

1. University of West Bohemia – Pilzno, Czechy 

2. Mondragon Unibertsitatea – Mondragon, Hiszpania  

3. Universidad de Valladolid – Valladolid, Hiszpania 

4. Daugavpils University – Dyneburg, Łotwa 



5. Riga Teacher Training and Educational Management Academy – Ryga, 

Łotwa 

6. University of Oradea – Oradea, Rumunia 

7. Celal Bayar University – Manisa, Turcja 

8. Nevsehir Haci Bektas Veli University – Nevsehir, Turcja 

- Projekt KA107 (umowy z krajami partnerskimi): 

1. European University of Tirana – Tirana, Albania 

2. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Tbilisi, Gruzja 

3. University of Belgrade – Belgrad, Serbia 

4. Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University – Umań, Ukraina 

5. National Pedagogical Dragomanov University – Kijów, Ukraina 

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ prowadzona jest standardowo 2 

razy w roku i składa się z następujących etapów: 

1. Złożenie kompletu dokumentów. 

2. I etapu rekrutacji, tj. testu kompetencji językowych języka wykładowego uczelni 

partnerskiej/ języka komunikacji w instytucji przyjmującej, przeprowadzonego 

na poziomie B2 – zaliczenie test na min 60% kwalifikuje kandydata do kolejnego 

etapu rekrutacji, 

3. II etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. 

W toku procesu rekrutacyjnego studentów Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę 

następujące składniki postępowania: 

1. Średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego wyjazdowy rok akademicki 

(w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia) lub ocenę z dyplomu (w 

przypadku studentów studiów drugiego stopnia). 

2. Wynik testu kompetencji językowych języka obcego, przeprowadzonego na 

poziomie B2. W przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunkach 

językowych, jeśli język komunikacji instytucji przyjmującej jest tym samym, w 

którym student uzyskał poziom C1 potwierdzony dyplomem, dyplom ukończenia 

studiów stanowi potwierdzenie kompetencji językowych języka obcego i student 

nie ma obowiązku podchodzenia do testu językowego, za złożeniem kopii 

dyplomu wraz z oryginałem do wglądu. 

3. Wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej (formalna ocena uzasadnienia 

chęci wyjazdu, kultura osobista, osobowość). 



W toku procesu kwalifikacyjnego nauczycieli akademickich Komisja Rekrutacyjna bierze 

pod uwagę następujące składniki postępowania: formalna ocena „Indywidualnego 

Programu Nauczania”, ocena kompetencji językowych kandydata, forma zatrudnienia, 

dotychczasowa liczba wjazdów ST. 

W toku procesu kwalifikacyjnego pracowników administracyjnych Komisja 

Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące składniki postępowania: formalna ocena 

„Indywidualnego Programu Szkolenia”, ocena kompetencji językowych kandydata, 

forma zatrudnienia, dotychczasowa liczba wjazdów ST. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Rektor PWSZ, na podstawie 

protokołów rekrutacyjnych przedstawionych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 

Ogłoszenie o rekrutacji, jak również o jej wynikach zamieszczane jest na stronie 

internetowej uczelni, na FB uczelni oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na 

wszystkich Wydziałach. Organizowane są również spotkania informacyjne z 

Koordynatorem Uczelnianym lub Koordynatorami Wydziałowymi dla studentów 

poszczególnych kierunków w celu rozpowszechnienia informacji o Programie 

Erasmus+. 

Program Erasmus+ oferuje następujące możliwości mobilności dla studentów, 

absolwentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych: 

1. SMS (Student Mobility - Studies) - wyjazdy studentów na studia 

2. SMP (Student Mobility - Placements) - wyjazdy studentów i absolwentów na 

praktykę/staż 

3. STA (Staff Teaching - Assignments) - wyjazdy nauczycieli akademickich i 

przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych  

4. STT (Staff Training) - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilność w programie Erasmus+ dla studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich i 

pracowników administracyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

ST
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E

N
C

I/
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B
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W

E
N

C
I 

SMS -  

Student Mobility - 

Studies 

- wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów 

za granicą 

od 3 do 12 

miesięcy  

SMP - Student 

Mobility - 

Placements 

- wyjazdy studentów na praktyki do uczelni 

partnerskich, współpracujących instytucji, firm, 

organizacji w krajach programu lub krajach 

partnerskich 

od 2 do 12 

miesięcy  

- wyjazdy absolwentów na praktyki do uczelni 

partnerskich, współpracujących instytucji, firm, 

organizacji w krajach programu lub krajach 

partnerskich 

do 12 

miesięcy* 
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STA - Staff 

Teaching - 

Assignments 

- wyjazdy nauczycieli akademickich w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach 

partnerskich za granicą (min. 8h dydaktycznych) 

- wykładowcy mogą uczestniczyć w konferencjach 

naukowych, które mogą zostać opłacone z 

przyznanego dofinansowania STA 

od 2 dni  

do 2 miesięcy 
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STT - Staff 

Training 

- wyjazdy pracowników uczelni (nauczyciele i inni 

pracownicy) do partnerskich szkół wyższych  

od 2 dni  

do 2 miesięcy 

- wyjazdy pracowników uczelni (nauczyciele i inni 

pracownicy) do innych współpracujących instytucji, 

organizacji, przedsiębiorstw w celach 

szkoleniowych (doskonalenie kompetencji 

zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej 

dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.) 

od 2 dni  

do 2 miesięcy 

* Wyjazd absolwenta musi odbyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, a jego długość jest 

wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym 

student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd. Rekrutacja na wyjazd absolwenta 

odbywa się na ostatnim roku studiów. 

 

W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku działa tzw. Grupa Wsparcia 

Językowego, do której należą studenci z różnych kierunków studiów. Podstawowym 



działaniem grupy jest opieka nad studentami przyjeżdżającymi na wymianę w ramach 

Programu Erasmus+. Studenci z Grupy Wsparcia Językowego uczestniczą również w 

organizacji spotkań i eventów mających na celu integrację, rozwijanie międzynarodowej 

współpracy oraz poznawanie innych kultur: np. Spotkania integracyjne, 

Andrzejki, Wigilia i Wielkanoc, wycieczki kulturoznawcze, itp.  

Skala i zasięg wymiany międzynarodowej studentów i pracowników Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych, w tym ocenianego kierunku kształcenia pedagogika, 

przedstawia się na następującym poziomie: 

 

Wydział Nauk 

Humanistycznych i 

Społecznych 

Kierunek Pedagogika 

Typ mobilności WYJAZDY PRZYJAZDY WYJAZDY PRZYJAZDY 

SMS (Student Mobility - Studies) - 

mobilność  studentów w celu 

realizacji studiów 

21 25 3 3 

SMP (Student Mobility - 

Placements) - mobilność studentów 

w celu realizacji praktyki 

zawodowej 

18 - 1 - 

STA (Staff Teaching - Assignments) 

– mobilności nauczycieli 

akademickich w celu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych 

11 19 - 3 

STT (Staff Training) - mobilność 

pracowników w celach 

szkoleniowych 

3 8 - 2 

 

W celu kontynuacji umiędzynarodawiania procesu kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku w roku akademickim 2018/2019 podpisano po raz kolejny trzy 

umowy finansowe na projekty Programu Erasmus+: 

1. Umowa dla projektu KA103 (mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu). 

2. Umowa dla projektu KA107 (mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, tj. 

Albania, Czarnogóra, Gruzja i Ukraina). 



3. Umowa dla projektu PO WER (zagraniczna mobilność studentów 

niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” 

finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 

Uczelnia wykazuje elastyczność w odniesieniu do wyboru przedmiotów, 

odbywanych w uczelni partnerskiej, będących odpowiednikami zajęć objętych 

programem, jeśli efekty kształcenia są zbieżne. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby 

przy sporządzaniu porozumienia o programie zajęć nie powstawały różnice między 

efektami kształcenia w uczelni wysyłającej i przyjmującej, które powodowałyby 

konieczność zaliczania dodatkowych przedmiotów w uczelni macierzystej po powrocie 

ze stypendium zagranicznego. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, 

wyznaczane są przedmioty do zrealizowania w uczelni macierzystej po powrocie ze 

stypendium. Przyjęto, że w trakcie semestru student jest zobligowany do zrealizowania 

w uczelni przyjmującej moduły o wartości 30 ECTS, natomiast w trakcie trymestru 20 

ECTS. Jeżeli porozumienie o programie zajęć zakłada uzyskanie przez studenta większej 

liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia trymestru/semestru, przed 

wyjazdem studenta uzgadnia się sposób uznania „dodatkowych” punktów przez 

uczelnię macierzystą. 

 


