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1.    Pedagogika ogólna 

Problematyka podejmowana w ramach wykładów: Pedagogika i edukacja w ponowoczesności. Charakterystyka pedagogiki jako 
nauki: społeczno-kulturowe uwarunkowania wiedzy pedagogicznej we współczesnym społeczeństwie. Elementy metodologii 

poznania. Teorie naukowe a praktyka edukacyjna. Dyscypliny i subdyscypliny pedagogiki – wybrane omówienia. Język współczesnej 
pedagogiki. Centralne kategorie pedagogiczne. Od nauczania do uczenia się – zmiana paradygmatu. Filozoficzne i ideologiczne 
podstawy wychowania i edukacji. Ewolucja tożsamości pedagogiki. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki. Problematyka 
podejmowana w ramach ćwiczeń: Charakterystyka pedagogiki jako nauki – ewolucja tożsamości dyscypliny. Centralne kategorie 
pedagogiczne. Rola pedagoga/nauczyciela/ wychowawcy we współczesnym społeczeństwie. Aksjologia wychowania. Dwie 
racjonalności w wychowaniu, teoria krytyczna, pedagogika emancypacyjna. 

2. Pedagogika społeczna 

Wprowadzenie w problematykę pedagogiki społecznej. Humanistyczny, społeczno-kulturowy i aksjologiczny wymiar tej nauki. 
Pedagogika społeczna a praca socjalna. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: środowisko, środowisko wychowawcze, siły 

społeczne, kapitał społeczny, profilaktyka, kompensacja, opieka, wsparcie społeczne. Praca socjalna a praca społeczna. Źródła, 

rodowód i prekursorzy pedagogiki społecznej w Polsce. Kształtowanie się pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej i 
orientacji działania. Prekursorzy i twórcy; współczesne idee, funkcje i zadania pedagogiki społecznej. Ewolucja form i zakresu pracy 
socjalnej; jej aktualne wymiary i nowe horyzonty. Polityka społeczna a pedagogika społeczna. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego; 
pomoc formalna i nieformalna, trzy sektory pomocy społecznej. Modele pracy socjalnej/społecznej. Podstawowe środowiska 
wychowawcze: rodzina, środowisko lokalne, szkoła, grupy rówieśnicze, środowiska wirtualne w socjalizacji i wychowaniu człowieka 
– cechy, funkcje, zagrożenia. Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze; funkcje rodziny, jej przemiany i zagrożenia. 

Możliwości i sposoby przeciwdziałania dysfunkcyjnym zjawiskom w rodzinie. Środowisko jako przestrzeń życia w perspektywie 
lokalnej i globalnej - istota, problemy, zagrożenia. Środowisko lokalne jako mała ojczyzna. Metody i techniki aktywizowania jednostki, 
grupy i społeczności lokalnej. Projektowanie działania społecznego w środowisku lokalnym.  Organizacje pozarządowe jako obszar 
pedagogiki społecznej. Rola pedagogiki społecznej w budowie kapitału społecznego oraz w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego; 
organizacje pozarządowe i grupy samopomocy. Pedagogika społeczna wobec przemian społecznych i zagrożeń życia człowieka w XXI 
wieku. Wybrane kwestie społeczne: ubóstwo i bezrobocie, nierówności społeczne, marginalizacja i wykluczenie społeczne. Ubóstwo 

i bezrobocie jako kwestie społeczne i problemy jednostkowe. Przyczyny, przejawy i możliwości przeciwdziałania marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu. Człowiek stary w sferze prywatnej i publicznej w Polsce. Pedagogika społeczna wobec problemów starzenia 
się i starości. Problematyka czasu wolnego i wypoczynku; definicje i funkcje, tendencje w rozwoju tego zjawiska; pedagogiczne 
koncepcje i zadania wychowania do czasu wolnego.  

3. Teoria wychowania 

  Status naukowy teorii wychowania. Interdyscyplinarność przedmiotu teorii wychowania. Etapy rozwoju teorii wychowania. Przedmiot, 
  zadania i funkcje teorii wychowania. Podstawowe pojęcia w zakresie wiedzy o wychowaniu: socjalizacja, akulturacja, opieka, 
  edukacja, wychowanie intencjonalne. Ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania. Wychowanie w świetle 
  koncepcji filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych.  Wychowanie a samowychowanie. Racjonalności w wychowaniu a sens 
  rozumienia wychowania.  Wychowanie intencjonalne autorytarne – istota, wyznaczniki, uwarunkowania i przebieg. Wychowanie 

  intencjonalne antyautorytarne - istota, wyznaczniki, uwarunkowania i przebieg.  Pedagogiczne aspekty osobowości wychowanka. 



  Wymiary wychowawczego oddziaływania i źródło zadań dla wychowawcy. Doświadczenie wychowanka – istota i struktura 
  doświadczenia oraz  warunki doświadczania przez wychowanka w procesie wychowania. Kształtowanie się tożsamości osobowej, 

  społecznej i kulturowej wychowanka. Wartości w wychowaniu. Ich regulacyjny charakter oraz proces internalizacji wartości.  
  Aksjologiczne odniesienia w wybranych obszarach wychowawczych oddziaływań. Podmiotowość w wychowaniu. Podmioty 
  wychowania i cel wychowania. Wychowanek i jego podmiotowość w ujęciu adaptacyjnym i emancypacyjnym. Szanse zaistnienia jako 
  podmiot. Istota i dynamika procesu wychowania. Pojęcie i funkcje celów wychowania Obiektywny i subiektywny wymiar sytuacji 
  wychowawczej. Doświadczanie i warunki nabywania doświadczeń przez wychowanka. Skuteczność wychowania rozpatrywana z 
  perspektywy procesu wychowania. Stosunek wychowawczy i rodzaje wpływów wychowawczych. Metody wychowania - istota, 
  technika stosowania, warunki skuteczności. Wychowawcza użyteczność bajki jako metody perswazyjnej. Opracowanie bajki  

  terapeutycznej. Dziedziny wychowania a wychowanie intencjonalne.  Wychowanie wobec nowych wyzwań: wychowanie w obliczu 
  globalizacji, wychowanie do demokracji i obywatelskości; wychowanie do pokoju, wychowanie w perspektywie wielokulturowości i 
  międzykulturowości; wychowanie wobec idei wspólnotowości – także Wspólnoty Europejskiej. Podstawowe środowiska wychowawcze 
  i właściwe im procesy oddziaływania socjalizacyjnego i wychowawczego.  Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych. Błędy 

  wychowania a pseudowychowanie. 

4.    Psychologia ogólna 

  Psychologia jako nauka i jej miejsce wśród innych dziedzin; Podstawowe pojęcia: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i 
  przetwarzanie informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, uwaga, zdolności i uzdolnienia, komunikacja, 
  postawy, stereotypy, uprzedzenia, konflikty, stres; Psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, 

  temperamentu, osobowości i stylu poznawczego; Emocje: rodzaje, uwarunkowania i ich funkcje; stres i radzenie sobie z nim; 
  Motywacja i jej funkcje w procesach regulacji zachowania, w uczeniu się i funkcjonowaniu codziennym; Procesy pamięciowe: rodzaje 
  pamięci; zasady i uwarunkowania zapamiętywania, odtwarzania, budowania wiedzy;  Procesy spostrzegania: wrażenia i spostrzeżenia 
  – podstawowe różnice. Podstawowe prawidłowości, rola doświadczenia i innych czynników pozapercepcyjnych w procesach 
  spostrzegania; Procesy i modele uczenia się; Procesy komunikowania, bariery komunikacyjne. efektywna komunikacja; Autorefleksja 
  i samorozwój. 

5. 
Psychologia rozwoju 

człowieka 

Przedmiot, zadania i działy współczesnej psychologii rozwoju; Wybrane teorie i koncepcje rozwoju człowieka: teorie 

psychodynamiczne, teorie behawioralne, teorie poznawcze, teorie etologiczne; Mechanizm zmian rozwojowych. Procesy rozwoju w 
okresie dzieciństwa, adolescencji i dorosłości: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych 

(myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny), zmiany fizyczne i psychiczne w okresie 
dojrzewania, rozwój wybranych funkcji psychicznych, normę rozwojową, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój w kontekście 
wychowania; Wybrane koncepcje rozwoju psychicznego: psychoanalityczna teoria Freuda, psychospołeczna teoria rozwoju 
osobowości Eriksona, teoria rozwoju umysłu Piageta, teoria przywiązania Bowlbyego; Rozwój człowieka w ontogenezie- perspektywa 
life-span;  Teorie integralnego rozwoju; Analiza zmian rozwojowych i czynników ryzyka w poszczególnych okresach życia. 
Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe; Nieśmiałość i nadpobudliwość, szczególne uzdolnienia, zaburzenia funkcjonowania w okresie 

dorastania, obniżenie nastroju, depresja, rozwój krystalizacja tożsamości, identyfikacja z nowymi rolami społecznymi, a także 
kształtowanie się stylu życia. 

6.    Historia wychowania 

Historia wychowania jako nauka, przedmiot i cele; źródła i opracowania. Znaczenie historii wychowania w kształceniu 
pedagogicznym. Wychowanie w starożytnej Grecji – tło politycznych,  społecznych,  gospodarczych przemian w starożytnej Grecji; 

wychowanie w epoce homeryckiej - ukształtowanie etosu rycerza; dwa modele wychowania w polis greckich: Sparta - studium cech 
państwa totalitarnego (etos wojownika); Ateny - narodziny demokracji (etos obywatela); grecka myśl i praktyka pedagogiczna 
(sofiści i filozofowie); edukacja w cywilizacji hellenistycznej (paideia). Wychowanie w starożytnym Rzymie – tło politycznych, 
społecznych, gospodarczych przemian; rola rodziny w wychowaniu starorzymskim (etos dobrego gospodarza); przyswajanie 
greckiego systemu wychowania przez Rzymian; organizacja szkolnictwa w starożytnym Rzymie; Kwintylian – twórca ideału 

nauczyciela i ucznia – obywatela; chrześcijaństwo wobec szkoły grecko-rzymskiej. Wychowanie w wiekach średnich - tło politycznych, 
społecznych i gospodarczych przemian w Europie; zmierzch szkoły antycznej; pierwsze szkoły chrześcijańskie; rola Ojców Kościoła 
w rozwoju edukacji; szkolnictwo kościelne (treści, metody wychowania i nauczania); wychowanie stanowe; powstanie 
średniowiecznych uniwersytetów i ich wpływ na rozwój życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego ówczesnej 
Europy. Czasy odrodzenia; geneza renesansu włoskiego; myśl pedagogiczna zachodnioeuropejskiego renesansu; wpływ reformacji i 



kontrreformacji na szkolnictwo w Europie; powstanie humanistycznych szkół średnich; polska myśl pedagogiczna doby odrodzenia; 
degeneracja szkoły humanistycznej w XVII wieku – poglądy i działalność J.A.Komeńskiego. Okres oświecenia - uwarunkowania 

polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie i Polsce; myśl filozoficzna i naukowa wczesnego oświecenia; pedagogika naturalna 
J.J.Rousseau.  J.Locke – ideał wychowania gentelmana – światowca; początki polskiego oświecenia; czasy saskie i próby reform 
szkolnictwa (S.Konarski); czasy stanisławowskie - Szkoły Rycerskie; powstanie, działalność i znaczenie Komisji Edukacji Narodowej; 
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Zarys dziejów szkolnictwa i oświaty w okresie zaborów; polityka oświatowa zaborców. 
Tendencje rozwoju  szkolnictwa europejskiego na przełomie XIX i XX wieku; geneza współczesnej myśli pedagogicznej. 
Wprowadzenie do dziejów oświaty i szkolnictwa w Drugiej Rzeczypospolitej. 

7.   
Filozoficzne koncepcje  

człowieka 

Pojęcia – antropologii filozoficznej, moralności i etyki, filozofii politycznej, epistemologii, ontologii, metafizyki, filozofii religii. Wybrana 
problematyka filozofii współczesnej – krytyka metafizyki, problem wolnej woli i determinizmu, religie naturalne i objawione, 
nowoczesność i późna nowoczesność, kultura popularna, konsumpcjonizm i konsumeryzm, demokracja liberalna, postkolonializm, 

feminizm, ekologizm, nacjonalizm, anarchizm, liberalizm, konserwatyzm, socjalizm. Antropologia filozoficzna – koncepcje człowieka 
Ćarwaki, Kongzi (Konfucjusza), Laozi (Lao-tsy), Siddharthy Gautamy (Buddy), Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Epikura, stoików, 

Śankary, Majmonidesa, Tomasza z Akwinu, Lutra, humanizmu renesansowego, Kartezjusza, Leibniza, Woltera, Rousseau, Fichtego, 
Schopenhauera, Nietzschego, Heideggera, Freuda, Bubera, Jamesa, Sartre’a, wybrane postaci przełomu XX i XXI wieku. Etyka – 
koncepcje Sokratesa, Platona, Arystotelesa, stoików, Epikura, Kanta, Benthama, Hume’a, wybrane postaci przełomu XX i XXI wieku. 
Filozofia polityczna – koncepcje Platona, Arystotelesa, Augustyna z Hippony, Ibn Chalduna, Tomasza z Akwinu, Hobbesa, Locke’a, 

Rousseau, Hegla, Marksa, Milla, wybrane postaci XX wieku. Epistemologia – sceptycyzm, racjonalizm, empiryzm, teorie poznania 
Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, Hume’a, Kanta, Comte’a, Husserla, Diltheya, Jamesa. 

8. Dydaktyka ogólna 

Dydaktyka jako nauka - przedmiot i zadania, dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe, podstawowe pojęcia dydaktyczne. Geneza 
dydaktyki ogólnej i zróżnicowanie teoretycznych podstaw kształcenia – systemów dydaktycznych. Mapa paradygmatów 
dydaktycznych, przegląd najważniejszych nurtów i systemów dydaktycznych. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Podstawowe 
zasady kształcenia i ich wymagania. Podstawowe założenia aksjologiczne i teleologiczne kształcenia. Planowanie, operacjonalizacja 
celów uczenia się i nauczania – projektowanie i analiza. Podstawowe założenia teoretyczne dotyczące treści kształcenia. 

Projektowanie doboru i układu treści kształcenia oraz ich analiza. Podstawowe założenia teoretyczne dotyczące procesu kształcenia. 
Czynnościowy model procesu kształcenia, jego ogniwa i uwarunkowania. Projektowanie rozwiązań metodycznych oraz ich analiza. 

Podstawowe założenia teoretyczne dotyczące sprawdzania i oceny osiągnięć uczniów. Projektowanie sytuacji sprawdzania osiągnięć 
uczniów. Ewaluacja i ocena w procesie dydaktycznym – funkcja, uwarunkowania, formy i sposoby sprawdzania rezultatów 
edukacyjnych. Proces nauczania-uczenia się. Problematyka praktyki dydaktycznej - programy kształcenia. Metody nauczania i 
uczenia się. Formy organizacyjne, metody i środki dydaktyczne – ujęcie definicyjne, sposoby doboru. Formy organizacyjne nauczania 
i uczenia się. Planowanie pracy dydaktycznej– rodzaje planów; konspekty zajęć – konstrukcja i zawartość. Praca z uczniem zdolnym 
i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niepowodzenia szkolne – przyczyny i przejawy, rodzaje i skutki oraz sposoby 

przeciwdziałania. Programy autorskie i innowacje pedagogiczne w szkole, edukacja alternatywna. 

9.    Socjologia 

Socjologia jako dyscyplina naukowa. Człowiek jako istota społeczna – uwarunkowania zachowań człowieka. Kultura w rozwoju 

społecznym człowieka. Socjologiczne koncepcje człowieka i osobowości. Grupy społeczne i ich rodzaje. Więź społeczna jako podstawa 
trwałości zbiorowości. Rodzina jako środowisko życia człowieka. Społeczna przestrzeń miasta i wsi – specyfika życia. Państwo we 

współczesnym społeczeństwie. Instytucje społeczne. Procesy społeczne. Typy organizacji społecznych. Zmiana społeczna. Kontrola 
jako forma regulacji życia społecznego. Praktyka badawcza: metody i techniki badań społecznych. 

10. Socjologia edukacji 

Status naukowy socjologii edukacji; przedmiot, zadania i funkcje edukacji w świecie współczesnym;  prekursorzy socjologii edukacji; 
podstawowe pojęcia z zakresu socjologii edukacji: edukacja formalna, merytokracja, kredencjalizm, kapitał kulturowy, habitus, 
reprodukcja społeczna; edukacja formalna w różnych systemach społecznych i kulturach; edukacja formalna w poglądach 
funkcjonalistów i zwolenników konfliktu; stratyfikacja społeczna i ruchliwość wertykalna: teoria reprodukcji społecznej;  edukacja w 

kontekście nierówności społecznych: czynniki różnicujące dostęp do edukacji;  międzyśrodowiskowe zróżnicowanie szans 
edukacyjnych w Polsce; ideologie edukacyjne; społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania procesu edukacji; szkoła jako 
miejsce przemocy symbolicznej;  szkoła jako agenda edukacji w kontekście określonych procesów i zjawisk: np. ocenianie, ukryty 



program; nauczyciel i jego rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych: „efekt pigmaliona", etykietowanie, funkcjonowanie 
stereotypów, kody językowe, „handel ocenami”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11. 
Teoretyczne podstawy 
badań społecznych 

Podstawy wiedzy o badaniach społecznych. Podstawowa terminologia. Istota poznania naukowego w naukach społecznych. 
Racjonalizm i obiektywizm w naukach społecznych. Proces badawczy w badaniach nad edukacją. Struktura procesu badawczego. 
Przebieg procesu badawczego. Podstawowe orientacje metodologiczne w badaniach nad edukacją. Podejście nomotetyczne. 
Podejście idiograficzne. Pozycja i rola badacza w badaniach nad edukacją. Główne ulokowania badacza w procesie poznawczym. 

Etyczne aspekty badań społecznych. 

12. 
Diagnostyka 
pedagogiczna 

  Diagnostyka pedagogiczna a diagnoza pedagogiczna. Etapy procesu gromadzenia danych i analizy. Użycie aplikacji edukacyjnych i 

  urządzeń w diagnostyce pedagogicznej specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Obserwacja jako podejście diagnostyczne, 
  typologia dzienników obserwacyjnych, metodyczne zasady planowania obserwacji, alternatywne sytuacje edukacyjne a obserwacja. 
  Wywiad kwestionariuszowy, sekwencje wywiadu i typologia pytań, alternatywne sytuacje edukacyjne a wywiad. Diagnozowanie 
  aktywności uczniów w pracy zespołowej, z użyciem aplikacji edukacyjnych, dopasowując zadania do zróżnicowanego poziomu 

  edukacyjnego.  Rozmowa diagnostyczna i techniki aktywnego słuchania w pracy pedagoga.  Socjometria, warunki realizacji podejścia 
  w grupach rówieśniczych, walory i ograniczenia wnioskowania w pracy pedagogicznej.  Etyczne aspekty pracy diagnostycznej, 
  poczucie odpowiedzialności za opinie diagnostyczne. 

13. 
Technika pracy 
naukowej 

Praca naukowa (kryteria klasyfikacji pisarstwa naukowego, rodzaje prac naukowych: referaty naukowe, artykuły i komunikaty 

naukowe, dzieła i rozprawy naukowe, prace kwalifikacyjne. Tworzenie tekstu naukowego – prace przygotowawcze (wybór tematyki, 
sformułowanie tematu /ograniczenie zakresu tematu/ motto, podziękowania i dedykacja, rodzaje  materiałów , redagowanie not 
biograficznych, ogólne wymagania redakcyjne). Cechy charakterystyczne prac typu naukowego, podejmującej tematykę edukacji, 
(styl i język tekstu naukowego struktura tekstu i znaczenie akapitu, miejsce i funkcja cytatów w tekście naukowym, wyrazy spajające 
treść, rejestr niektórych wyrażeń i zwrotów metatekstowych podkreślających porządek i logiczność wypowiedzi, słownictwo 
wyrażające stosunek piszącego do własnej wypowiedzi, wyrazy oceniające, zestaw zwrotów nawiązujących do wypowiedzi 
przedmówców i własnych, wcześniejszych oceniające,  zwroty grzecznościowe). Strona formalna pracy z zakresu pedagogiki strona 

tytułowa, merytoryczny układ treści  początek tekstu - o różnych możliwościach zaczynania, tytuł i struktura części teoretycznej 
(tytuł i struktura rozdziału metodologicznego, tytuł i struktura rozdziału (weryfikacyjnego/empirycznego) empirycznego, 
podsumowanie, wnioski, zakończenie, koniec tekstu-o różnych możliwościach kończenia). Grupowanie danych  oraz opracowanie 
wyników badań podejmujących tematykę edukacji, (prezentacja wyników badań, typowe sformułowania dotyczące zapowiedzi 
wprowadzenia tabel, wykresów, etc. oraz rejestr proponowanych sformułowań rozpoczynających analizę danych). Obudowa tekstu 
z zakresu pedagogiki specjalnej (przypisy – uwagi ogólne, rodzaje przypisów, bibliografia, aneks). 

14. 
Technologia 
informacyjna 

Wykorzystanie zaawansowanych technik prezentowania wyników badań przy pomocy procesora tekstu. Zarządzanie bazą danych 
literaturowych oraz umiejętne wykorzystanie odwołań w dokumencie tekstowym. Praca zespołowa nad dokumentem tekstowym. 

Wykorzystanie zasobów Internetu w pozyskiwaniu i przetwarzaniu bazy danych literatury. Przetwarzanie danych przy pomocy 
arkusza kalkulacyjnego. Łączenie dokumentów arkusza kalkulacyjnego i procesora tekstu. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 
Narzędzia i usługi "w chmurze". 

15. Pedeutologia 

Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiczna: geneza nazwy, definicja, funkcje, podstawowe pojęcia i ich istota. Współczesny 

nauczyciel - zawód, powołanie misja...: kim jest nauczyciel?, wymagania formalne (kwalifikacje vs kompetencje, zakres obowiązków 

(odpowiedzialność zawodowa). Modele współczesnego nauczyciela. Mistrzostwo zawodowe nauczyciela z uwzględnieniem 

problematyki autorytetu: rozwój zawodowy i jego etapy, przestrzeń (warunki i wyznaczniki) oraz zasady projektowania ścieżki 

rozwoju zawodowego, podstawy prawne awansu zawodowego, refleksje dotyczące autorytetu w zawodzie nauczyciela. 

Tożsamości zawodowa nauczycieli: rozstrzygnięcia definicyjne dotyczące zjawiska tożsamości człowieka, kryteria typologizacji 

tożsamości zawodowej nauczycieli i jej rodzaje, proces formowania się tożsamości zawodowej. Etyka zawodu nauczycielskiego: 

propedeutyka etyki zawodowej, dylematy etyczne w pracy nauczyciela osobliwości roli zawodowej w teorii K. Kruszewskiego, Kodeks 

Etyki Nauczycielskiej - refleksja, analiza problemów etycznych w pracy nauczyciela (w oparciu   o treść filmu) - diagnoza – interwencja 

– ocena skuteczności. Uwarunkowania sukcesu w pracy oraz choroby związane z wykonywaniem zawodu pedagoga/nauczyciela. 



Stres w pracy vs wypalenie zawodowe: stres zawodowy i jego przyczyny, związek stresu zawodowego z wypaleniem zawodowym, 

istota wypalenia w zawodzie nauczycielskim, symptomy wypalenia w zawodzie nauczycielskim – fazy, skutki wypalenia, możliwości 

zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Ocena jakości pracy nauczyciela/pedagoga. 

16. Emisja głosu 

Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Akustyczne podstawy powstawania głosu ludzkiego. Budowa i działanie narządu głosu. Teorie 
powstawania głosu. Rodzaje głosu ludzkiego. Patologia głosu. Praca nad techniką mowy. Wystąpienia publiczne. Praca z tekstem. 
Higiena głosu. Zasady emisji głosu. Samoocena własnego głosu. Praktyczne metody pracy nad głosem (ćwiczenia fonacyjne, 
oddechowe, rezonansowe, artykulacyjne i emisyjne). 

17. 
Wprowadzenie do 
edukacji dorosłych 

Podstawowe terminy andragogiki i edukacji dorosłych. Portfolio byciu dorosłym. Od dorosłości uniwersalnej do niekonwencjonalnej. 
Ery, okresy i fazy dorosłości. Zadania rozwojowe dorosłych. Formalne, pozaformalne, nieformalne obszary edukacji. W kierunku 
całożyciowego uczenia się dorosłych. Popkulturowy obraz współczesnej dorosłości. Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi – 
w kierunku dobrych praktyk edukacyjnych. 

18. 
Wprowadzenie do 
pedagogiki opiekuńczej 

Podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczej. Miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk pedagogicznych. Pojęcie „opieki” w 

ujęciu wybranych teoretyków i praktyków. Odniesienie opieki do działalności jej towarzyszących, jak pomoc, wsparcie, terapia. 
Znaczenie pozytywnych relacji opiekun–podopieczny w procesie opieki. Analiza umiejętności interpersonalnych ważnych w opiece i 
pomaganiu oraz wyznaczników osobowej gotowości do pomagania. Uwarunkowania działalności opiekuńczo-wychowawczej w 
rodzinie. Analiza wybranych przykładów sytuacji opiekuńczo-wychowawczych w środowisku domowym. Wprowadzenie w 
problematykę samotności człowieka i odniesienie jej do samotności dziecka. Symptomy samotności dziecka w rodzinie i instytucjach 
opiekuńczych.  Problematyka sieroctwa dziecięcego, jego rodzaje i uwarunkowania. Wprowadzenie w zagadnienie dysfunkcyjności 
rodziny. Analiza wybranych problemów opieki i wychowania. 

19. 
Wprowadzenie do 

pedagogiki 

resocjalizacyjnej 

  Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, proces resocjalizacji, cele i zadania 
  pedagogiki resocjalizacyjnej. Niedostosowanie, a wykolejenie społeczne – różnice, przejawy oraz zakres pojęcia. Wybrane 

  zagadnienia z zakresu diagnozy resocjalizacyjnej: prognoza, a diagnoza, cele diagnozy, modele postępowania diagnostycznego oraz 
  instytucje diagnozujące niedostosowanie społeczne w Polsce. Podstawy prawne procesu resocjalizacji: pojęcie małoletniego, 

  nieletniego, młodocianego, etapy postępowania przed sądem, środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze stosowane wobec 
  nieletnich oraz system kar stosowanych wobec osób dorosłych. Charakterystyka przestępczości nieletnich. Funkcjonowanie jednostek 
  niedostosowanych i wykolejonych społecznie w grupie. System resocjalizacji w Polsce – struktura systemu, rodzaje instytucji dla 
  nieletnich i osób dorosłych, środowiskowe formy pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Podstawowe formy i metody pracy 

  stosowane w praktyce resocjalizacyjnej. Specyfika oddziaływań resocjalizacyjnych.  Osobowościowe cechy pedagoga  
  resocjalizacyjnego. 

20. 
Wprowadzenie do 

poradnictwa 

Wyjaśnienia terminologiczne: poradnictwo a doradztwo. Poradnictwo a terapia. Poradoznawstwo. Sposoby definiowania poradnictwa 
(znaczenie węższe, szersze, systemowe). Potrzeba poradnictwa – ukazanie miejsca i znaczenia poradnictwa w życiu współczesnego 
człowieka. Dlaczego pomagamy innym? Cechy doradcy i ich znaczenie w nawiązywaniu konstruktywnej relacji pomocowej. Warunki 
skutecznej pomocy psychopedagogicznej. Rodzaje poradnictwa. Pomaganie jako sterowanie i oferowanie. Sposoby reagowania w 
sytuacjach wymagających pomocy wg J. Mellibrudy. Identyfikacja własnego stylu pomagania. Obszary poradnictwa: poradnictwo 

małżeńskie, rodzinne, wychowawcze, poradnictwo kariery, poradnictwo edukacyjne, terapia pedagogiczna. Instytucje udzielające 
pomocy i wsparcia w sektorze publicznym, prywatnym i w ramach organizacji pozarządowych. Klienci usług doradczych. 

21. 
Biomedyczne podstawy 
rozwoju i wychowania 

Anatomia i fizjologia człowieka z uwzględnieniem najczęstszych zaburzeń rozwoju i chorób. Rozwój ontogenetyczny człowieka. 
Czynniki rozwoju człowieka. Metody oceny wieku biologicznego. 

22. Media w edukacji 

Treść i zakres pojęcia „media” oraz pokrewnych. Klasyfikacja, swoistość mediów i ich oddziaływanie. Podstawowe właściwości nowych 
mediów. Specyfika interakcji zapośredniczonych przez media. Rola mediów w kulturze, edukacji oraz kształtowaniu stosunków 
międzyludzkich. Kulturotwórcze funkcje mediów, ich dysfunkcje. Zagrożenia w odbiorze mediów versus ich edukacyjne szanse. Cechy 
masowego komunikowania. Wybrane modele komunikowania. Podstawowe teorie i kierunki badań nad mediami. Wywieranie wpływu 

za pomocą mediów: perswazja, reklama, propaganda, manipulacja. Media w wykorzystywaniu czasu wolnego (wybrane praktyki 
kulturalne). Rozwój edukacji medialnej. Obszary i możliwości zastosowań mediów w edukacji; e-learning. 



23. 
Ochrona własności 

intelektualnej 

Pojęcie i przykłady własności intelektualnej. Modele i zasady prawa autorskiego. Pojęcie, cechy i przykłady utworów. Autorskie prawa 
osobiste i majątkowe. Podmioty praw autorskich, pokrewnych i innych postaci własności intelektualnej. Plagiat i dozwolony użytek. 

Roszczenia wynikające z naruszenia dóbr intelektualnych. 

24. Etyka 

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia etyki. Etyka i moralność we współczesnych zachodnich społeczeństwach. Etyka jako 

dyscyplina normatywna. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej. Społeczne i podmiotowe 
uwarunkowania moralności. Zagadnienia terminologiczno-systematyczne z zakresu etyki ogólnej. Etyka ogólna jako podstawa etyki 
nauczycielskiej. Najważniejsze nurty, teorie i koncepcje etyczne w historii filozofii: realizm, intuicjonizm, naturalizm, subiektywizm, 
relatywizm, utylitaryzm, etyka obowiązków, etyka cnoty, etyka egzystencjalistyczna, etyka zwierząt, etyka feminizmu; wielkich 
religii światowych: hinduizm, buddyzm, judaizm, chrystianizm, islam; etyka Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Ćarwaki, Śankary, 
Ramanudży, Mahandasa Ghandiego, Siddharthy Gautamy (Buddy), Wasubandhu, Huinenga, Dogena, Al-Farabiego, Ibn Ruszda 
(Awerroesa), Ibn Chalduna, Kongzi (Konfucjusz), Mengzi (Mencjusz), Laozi (Lao-tsy), Zhuangziego (Czuang-tsy), Epikura, Stoików, 

Antystenesa, Arystypa, Filona z Aleksandrii, Mojżesza Majmonidesa, Martina Bubera, Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, 
Martina Lutra, Barucha Spinozy, Immanuela Kanta, Georga W.F. Hegla, Thomasa Hobbesa, Johna Locke’a, Jeana-Jacquesa Rousseau, 

Davida Hume’a, Jeremy’ego Benthama, Johna Stuarta Milla, Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego, Sorena Kierkegaarda, 
Martina Heideggera, Jeana-Paula Sartre’a, Nel Noddings, Sary Ruddick, Petera Singera, współczesne koncepcje etyczne. 

25. 
Higiena pracy 
pedagoga 

Pojęcie i wymiary przystosowania zawodowego. Stres i stres zawodowy – wymiar biologiczny i psychologiczny. Deterioracja 
emocjonalna – skutki ostrego stresu. Skutki przewlekłego stresu  – wypalenie z sił, zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe. 
Trudność psychofizyczna pracy pedagoga – nauczyciela: aspekty organizacyjne, interpersonalne, intrapsychiczne. Radzenie sobie i 
resiliencja. Podstawy programu antystresowego – organizacja pracy i czasu wolnego, trening kompetencji zawodowej i 

interpersonalnej, trening relaksacyjny, trening uważności, programowanie aktywności fizycznej i optymalizacja diety. Zasady 
ustrukturalizowanego uczenia się umiejętności. 

26. 
Wybrane zagadnienia 
pedagogiki specjalnej 

Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna i jej subdyscypliny. Podstawowe pojęcia. Niepełnosprawność i jej rodzaje. 
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów (w tym niepełnosprawność) i ich uwarunkowania (zakres diagnozy 
funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie). Funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 

rozwojowymi, w tym  dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami zachowania, a także z trudnościami w 
uczeniu. Integracja i inkluzja. Sytuacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w szkole ogólnodostępnej, 
w tym sytuacja dziecka z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, z doświadczeniem migracyjnym; problematyka dziecka w 

sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; dziecka doświadczającego agresji i przemocy, w tym agresji elektronicznej (również 
ukierunkowanej na ucznia z niepełnosprawnością). Dostosowywanie procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych i 
rozwojowych uczniów: zasady, projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
oraz ocena skuteczności wsparcia. 

         Specjalność:  Edukacja dorosłych i marketing społeczny 

27. Andragogika 

Podstawowe pojęcia i teorie edukacji dorosłych: andragogika, edukacja dorosłych, samowychowanie, samokształcenie. Edukacja 

pozaformalna i nieformalna. Podstawowe teorie andragogiczne. Uczenie się biograficzne (A.Bron, PAlheit). Myślenie metasystemowe. 
Uczenie się w organizacjach. Analiza swoistości pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi. Teoria uczenia się poprzez praktykę P. Jarvisa.  
Formy pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi.  Projektowanie działań edukacyjnych z osobami dorosłymi w różnych obszarach ich 
aktywności. 

28. 
Wybrane zagadania 

kultury współczesnej 

Kultury postfiguratywne, kofiguratywne i prefiguratywne.  Cztery fale zmian cywilizacyjno- kulturowych. Specyfika kultury 
audiowizualnej. Kategorie przyjemności w kulturze. Dekompozycja systemów wartości. Refleksje nad tożsamością kulturową człowieka 
współczesnego. Internet i kultura sieci. 

29. 
Seminarium 

licencjackie 

Zapoznanie studentów z modelem pracy na seminarium licencjackim oraz regułami przygotowania pracy licencjackiej. Rodzaje prac 
dyplomowych – od naukowej do projektowej. Zasady i formy pisania pracy (założenia ogólne, struktura). Zakres tematyczny prac 

dyplomowych proponowany przez promotora oraz analiza tematów proponowanych przez studentów (akceptacja, korekta, negacja z 



sugestią zmiany). Rodzaje źródeł i sposoby docierania do źródeł i prac pisemnych  oraz ich dokumentowanie i opisywanie (np. 
sporządzanie przypisów, bibliografii, netografii etc.). Kryteria gromadzenia danych i analizy materiału teoretycznego. Plany prac 

(temat, problem, paragrafy) – analiza, korekta, uzupełnienie. Ustalenie rodzaju pracy. Strona formalno-językowa pracy. Etyczne 
problemy pracy naukowej.  Prezentacja cząstkowych wyników eksploracji teoretycznych - krytyczna analiza i dyskusja, weryfikacja 
merytoryczna.  Dookreślenie problemu badawczego (w pracach projektowych, diagnostycznych monograficznych). Opracowanie 
procedury opracowania problemu. Metody i formy gromadzenia, porządkowania i opracowania materiałów z realizacji działań 
praktycznych. Prezentacja cząstkowych wyników eksploracji praktycznych - krytyczna analiza i dyskusja, weryfikacja merytoryczna. 
Ostateczna weryfikacja i korekta przygotowanej przez studenta pracy licencjackiej. Refleksja i analiza.  Wnioski końcowe. Złożenie 
pracy, przygotowanie do egzaminu i obrona. 

30. 
Podstawy prawne 

edukacji dorosłych 

Treści programowe zostały dostosowane do formy zajęć, na wykładach prezentowane są zagadnienia ogólne, które można określić 
mianem prawoznawstwa (system prawa, język prawny a język prawniczy, norma prawa, stosunek pracy etc.), propedeutyki z zakresu 

prawa, potrzebnej do czytania i korzystania z tekstów prawnych. Natomiast na ćwiczeniach realizowane są treści szczegółowe, 
odnoszące się do przepisów zawartych w aktach normatywnych, tj. np. Kodeks pracy, Prawo oświatowe. Treści obejmują następującą 

problematykę: Podstawowe zasady prawa pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązek pracodawcy, aby ułatwiać 
pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (zgoda, skierowanie pracownika na kursy, studia; zawarcie z nim umowy; 
finansowanie kształcenia, udzielenie urlopu szkoleniowego, zmniejszenie czasu pracy etc.). Kształcenie ustawiczne, akredytacja 
placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego; szkoły publiczne dla osób dorosłych (struktura, rekrutacja), certyfikowane kursy 

zawodowe dla dorosłych. Działalność edukacyjna urzędów pracy.       

31. Dydaktyka dorosłych 

Ukryty i jawny program akademickiej edukacji dorosłych. Blog i blogowanie  jako obszar uczenia się ludzi dorosłych. Podróż w ujęciu 

andragogicznym. Portfolio stawania się dorosłym.  Edukacyjny potencjał przestrzeni miasta. Miejsca uczenia się dorosłych. Teledysk 
jako obszar uczenia się dorosłych. Od wideoklipu do edukacji nieformalnej.  „Fotografia w działaniu” jako metoda pracy z dorosłymi. 
Projektowanie i realizacja warsztatu pt. „Żywe obrazy”  i „Refotografie”.  Grywalizacja jako forma pracy edukacyjnej. 

32. 

Podstawy teorii 

organizacji i 

zarządzania 

Pojęcie organizacji, typy struktur organizacyjnych. Środowiskowe i kulturowe aspekty zarządzania. Istota procesu zarządzania. 
Składowe procesu zarządzania. Planowanie w organizacji i rodzaje planów. Style kierowania. Psychologiczne podstawy organizacji i 

zarządzania pracą. Człowiek dorosły jako podmiot procesu zarządzania. Psychologiczne aspekty odejmowania decyzji kierowniczych. 
Podejścia motywacyjne w zarządzaniu. Istota i etapy procesu kontroli. Przełamywanie oporu wobec kontroli. Podstawy zarządzania 
strategicznego. Nowe podejścia do zagadnienia zysku i misji organizacji. 

33. 
Edukacja dorosłych w 

Polsce i na świecie 

Treści programowe przewidziane dla wykładów, jak i ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia: Interpretacja pojęcia edukacja 
dorosłych/andragogika jako rozwoju osobistego osób dorosłych. Formy ich kształcenia kompensacyjnego, dalszego, ustawicznego, 

wirtualnego, wyższego. Rozumienie terminu dorosły – podmiot autoteliczny, autonomiczny w kontekście różnych rytów, aktów inicjacji 
(zakończenie realizacji obowiązku szkolnego, zawarcie małżeństwa, rozpoczęcie pracy zawodowej, wypełnianie ról obywatelskich etc.). 
Rozwiązania w zakresie edukacji dorosłych występujące w Polsce i na świecie. Wszechstronna, krytyczna analiza szkolnictwa wyższego 
(z uwzględnieniem Uniwersytetów III wieku), zawodowego (historia, modele – np. dualny system kształcenia zawodowego etc.). 
Zagadnienia z zakresu psychogerontologii. 

34. 
Diagnozowanie potrzeb 

edukacyjnych 

Typy badań diagnostycznych i obszary diagnozowanych potrzeb. Wywiad, obserwacja i analiza dokumentów jako metody/techniki 

diagnozy. Przykłady badań diagnostycznych w animacji społeczno-kulturowej. Etnografia edukacyjna jako opisowa metoda 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych. Badanie w działaniu jako partycypacyjna metoda diagnozowania potrzeb i podejmowania 

aktywności animacyjnej. Projektowanie, przeprowadzenie i ewaluacja badania diagnostycznego. 

35. 

Podstawy pracy 

edukacyjnej z 

seniorami 

Specyfika uczenia się w starości. Proces kształcenia seniorów – istota, charakterystyka, organizacja.  Specyfika i zasady pracy 
edukacyjnej z osobami w starszym wieku. Wskazówki do pracy edukacyjnej z seniorami. Wybrane metody i techniki pracy edukacyjnej 

z seniorami. Uczenie się międzygeneracyjne. Kategorie geragoga. Praca edukacyjna z seniorami – dobre praktyki. 

36. 
Metodyka pracy z 

grupą 

Definicja grupy i specyfika pracy z grupą. Typologie grup. Budowanie zespołu i role zespołowe. Specyfika procesu grupowego: 
dynamika procesu grupowego, struktura grupy, zjawiska zachodzące w grupie. Metody pracy z grupą. Planowanie pracy z grupą: 

diagnoza potrzeb edukacyjnych. Trudności w pracy z grupą. Trudni uczestnicy. Etyka w pracy z grupą. 



37. 
Edukacja kulturalna 

dorosłych 

Kształtowanie się pojęcia kultury. Funkcje kultury. Rozumienie kultury w socjologii i antropologii. Kultura „wysoka” i „niska”. 
Kształtowanie się kultury masowej. Audiowizualność kultury współczesnej. Analiza mediów w poglądach szkoły frankfurckiej. Kultura 

popularna a strukturalizm i semiologia. Media w poglądach postmodernistów kulturowych. Przekaz telewizyjny w teorii interakcjonizmu 
symbolicznego. Ogólna charakterystyka publiczności telewizyjnej. Media jako przestrzeń konstruowania tożsamości. Aktywność 
kulturalna ludzi dorosłych i jej zagrożenia. Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Rozumienie edukacji kulturalnej w 
pedagogice (koncepcja wychowania estetycznego dawnego nurtu, klasyczne polskie koncepcje edukacji kulturalnej, ponowoczesne 
koncepcje edukacji kulturalnej). 

38. Trening kreatywności 
Kreatywność, twórczość, postawa twórcza w cyklu całożyciowym człowieka. Metodyka treningu twórczego. Wybrane metody i techniki 
generowania twórczych pomysłów i rozwiązań. Twórcze rozwiązywanie problemów. Twórczość/kreatywność w działaniach edukacyjnej. 
Przykłady dobrych praktyk. 

39. 
Biograficzność  

w andragogice 

Sposoby rozumienia biografii – ujęcie interdyscyplinarne. Ewolucja podejścia biograficznego w Polsce i na świecie (w świetle rozwoju 
badań biograficznych). Człowiek jako istota biograficzna. Bieg ludzkiego życia w świetle wybranych teorii rozwoju człowieka. 

Edukacyjny potencjał biografii – biografia edukacyjna. Biograficzne uczenie się w świetle teorii andragogicznych. Badanie biografii: 

rodzaje badań wykorzystujących biografię; wybrane metody, techniki i narzędzia badawcze; analiza andragogicznych projektów 
badawczych.  Biografia i uczenie się w tekstach kultury popularnej. Miasto jako przestrzeń refleksji biograficznej. Perspektywa 
biograficzna w praktyce andragogicznej. Wykorzystania biografii w pracy z człowiekiem dorosłym - przykłady zajęć/projektów/badań 
badających historię życia. 

40. Praktyka pedagogiczna 

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w wybranej placówce/firmie (poznanie dokumentacji placówki: regulaminy, statut, 
akty normatywne regulujące pracę w placówce itp.) Zapoznanie się z infrastrukturą placówki/firmy, jej lokalizacją. Poznanie specyfiki 
pracy w wybranej placówce/firmie: zakres jej działania, rodzaje zajęć, metody i formy pracy. Zebranie informacji dot. płci, wieku, 
wykształcenia i kompetencji osób pracujących w placówce/firmie. Zebranie informacji dot. charakterystyki klientów placówki/firmy 

(wychowanków, pacjentów, słuchaczy etc.). Omówienie podstaw etyki zawodowej w miejscu pracy. Obserwacja działań 
podejmowanych w placówce oraz obserwacja osób tam przebywających (w różnych formach ich aktywności). Rozmowa z osobami 
pracującymi w danej placówce/firmie na temat trudności i satysfakcji związanych z wykonywaną pracą. Udział w naradach, 

spotkaniach, zebraniach oraz innych formach aktywności podejmowanych przez pracowników placówki. Samodzielna realizacja zajęć 
wpisanych w obowiązki praktykanta (w tym samodzielna realizacja określonych zadań wskazanych i omówionych przez opiekuna 
praktyki z ramienia instytucji). Nabywanie umiejętności związanych z pracą w danej placówce/firmie poprzez omawianie wszystkich 

wykonywanych czynności przez praktykanta z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. 

41. 

Problemy aktywizacji i 

rozwoju społeczności 

lokalnych 

Środowisko lokalne: struktura i funkcje. Oddolne sposoby organizowania się społeczności lokalnej. Tożsamość lokalna małych 

społeczności. Relacje/więzi społeczne a zaangażowanie w społeczność lokalną. Rola instytucji pozarządowych (NGO) w kształtowaniu 
się postaw obywatelskich (wolontariat). Globalizacja/glokalizacja a lokalność. Wartość zasobów lokalnych. Edukacyjny potencjał 
małych grup społecznych. Społeczność lokalna miejscem uczenia się. Metody aktywizacji społeczności lokalnych (konstruowanie 
projektów). 

42. 
Wybrane problemy 

gerontologii 

Rozumienie gerontologii – ujęcie interdyscyplinarne. Starzenie się i starość – omówienie podstawowych pojęć. Fazy starości. Zadania 
rozwojowe człowieka starzejącego się i starego w kontekście zmieniającego oraz starzejącego się społeczeństwa. Możliwości i 

ograniczenia rozwoju człowieka starego. Przygotowanie do starości – edukacja do starości, profilaktyka gerontologiczna. Teorie 
starzenia się. Style życia osób starszych. Wybrane aspekty życia codziennego osób starych – m.in. miłość i seksualność w starości; 

cielesność seniorów; duchowość osób starszych; aktywność zawodowa seniorów; człowiek stary wobec choroby, cierpienia i śmierci.  
Starość i starzenie się w wymiarze jednostkowym – studium przypadków. Edukacja seniorów – potrzeby edukacyjne osób starszych, 
specyfika uczenia się w starości. Uczenie się międzygeneracyjne.  Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna seniorów. Starość i 
starzenie się w mediach oraz tekstach kultury popularnej. Starość i starzenie się  różnych kulturach i społecznościach. Mądrość życiowa 
osób starych.  

43. 
Psychologia rozwoju 

dorosłych 

Wprowadzenie: podstawowe terminy; specyfika rozwoju w dorosłości; czynniki rozwoju, metody badawcze. Podejścia teoretyczne w 
psychologii rozwoju w ciągu życia: teorie: biologiczne,  socjologiczne, uczenia się; poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne. 
CHARAKTERYSTYKA OKRESÓW ROZWOJOWYCH. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości: zmiany fizyczne: pierwotny i wtórny 



proces starzenia się; rozwój umysłowy: podejście psychometryczne i poznawczo – rozwojowe; model fizycznego i poznawczego 
starzenia się; czynniki wpływające na zdrowie i zdolności poznawcze. Wczesna dorosłość: rozwój społeczny: usamodzielnienie się, 

wybór stylu życia, różnice między kobietami a mężczyznami w związkach intymnych, małżeństwa stabilne i niestabilne, rola wzorca 
przywiązania, rodzicielstwo, kariera zawodowa, godzenie roli zawodowej i rodzicielskiej; osobowość: ciągłość czy zmiana, różnice 
indywidualne. Średnia dorosłość: zmiany fizyczne: starzenie zewnętrzne i wewnętrzne, menopauza, andropauza; funkcjonowanie 
poznawcze: wykorzystywanie zdolności intelektualnych, pamięć; Średnia dorosłość: rozwój społeczny: rodzicielstwo, usamodzielnianie 
się dzieci, opieka nad rodzicami, rola dziadków; rozwód: składniki, skutki; rozwój zawodowy: uwarunkowania satysfakcji z pracy, 
uwarunkowania jakości pracy; kryzys środka życia. Późna dorosłość: rozwój fizyczny i umysłowy, rodzina, emerytura, przystosowanie 
do starości. Śmierć i umieranie: rozumienie śmierci w ciągu życia; lęk przed śmiercią; wzory adaptacji do śmierci; proces umierania: 

modele stadialne i niestadialne; żal i żałoba po stracie osoby bliskiej. WYBRANE TEORIE ROZWOJU CZŁOWIEKA DOROSŁEGO. 
Przemiany struktury życia – teoria Daniela Levinsona. Pokonywanie kryzysów rozwojowych – teoria E.Eriksona. Dezintegracja jako 
konieczny warunek rozwoju – teoria K. Dąbrowskiego. Wola sensu – koncepcja V.Frankla. Klasyczne badania biograficzne – teoria Ch. 
Buhler.  WYBRANE ZAGADNIENIA ROZWOJU DOROSŁYCH. Rozwój rozumowania moralnego w ujęciu L.Kohlberga. Praca a rozwój w 

dorosłości. 

44. 
Animacja społeczno-

kulturalna z metodyką 

Zdefiniowanie terminu „aktywizacja ludzi dorosłych” w perspektywie wieloparadygmatycznej – krytyczna analiza celów aktywizacji i 
kreowania potrzeb społecznych w tym zakresie. Przegląd wybranych metod i technik aktywizacji/animacji społecznej wraz z 
przykładami dobrych praktyk i uwzględnieniem międzypokoleniowej integracji społecznej. Projektowanie działań z zakresu aktywizacji 

ludzi dorosłych różnych środowisk: diagnoza potrzeb społecznych, wybór grupy docelowej, ustalenie celów i rezultatów działania, 
opracowanie działań, dobór metod i technik animacji do wybranej grupy odbiorców – realizacja projektu – zespołowa ewaluacja działań. 

45. 
Warsztaty coachingu, 

tutoringu i mentoringu 

Specyfika uczenia się dorosłych, rola refleksji w procesie uczenia się dorosłych. Coaching a mentoring, doradztwo i terapia. Podstawy 
psychologii coachingu. Rodzaje coachingu. Kompetencje i zadania coacha. Relacja coach – klient. Struktura procesu coachingowego. 
Określanie potrzeb i celów w coachingu. Efektywna komunikacja w coachingu. Refleksyjność i wgląd w coachingu. Rodzaje pytań w 
coachingu. Techniki i narzędzia coachingowe. Identyfikacja i wykorzystanie zasobów klienta. Praca z przekonaniami ograniczającymi. 
Feedback w coachingu. Zadania domowe. Coaching oparty na wiedzy. Coaching koaktywny i prowokatywny. Etyka coachingu. 

46. 
Film w działaniach 

edukacyjnych 

Pedagogiczne strategie wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych. Film jako odbicie zjawisk i problemów społecznych (filmowe 
ilustracje problemów osób z niepełnosprawnością, filmowe ilustracje świata ludzi starych). Film jako medium edukacyjne - edukacja 
„przez film” jako forma edukacji przez sztukę. Uczestnictwo w kulturze filmowej jako proces uczenia się. 

47. 
Podstawy zarządzania 

wiedzą 

Podstawy nauki o wiedzy. Historyczne początki zarządzania wiedzą. Wiedza jako czynnik konkurencyjności. Podstawy teorii 
społeczeństwa wiedzy i kapitału intelektualnego. Podstawowe ogniwa procesu zarządzania wiedzą. Pozycja wiedzy w zasobach 

organizacji. Funkcjonowanie organizacji uczącej się. Strategie w zarządzaniu wiedzą. 

48. 
Warsztaty 

autobiograficzne 

Podstawowe terminy i pojęcia dotyczące relacji: biografia/autobiografia – uczenie się dorosłego- edukacja dorosłych. Podstawy 

dydaktyki biograficznej.  Istota procesu dydaktycznego zajęć biograficznych. Specyfika i podstawowe założenia projektowania i 
realizacji warsztatów autobiograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii etycznych). Formy, metody i techniki pracy z 
biografią i autobiografią. Prowadzenie wywiadu narracyjnego. Próba analizy wywiadu auto/biograficznego – refleksja auto/biograficzna. 

49. 
Podstawy poradnictwa 

andragogicznego 

„Poradoznawstwo” versus „poradnictwo” – granice autonomii (ustalenia terminologiczne). Sytuacja pogranicza jako sytuacja 

krytyczna/rozwojowa – doradca i radzący się jako główni aktorzy w poradnictwie. Poradnictwo jako forma pomocy uporania się osób 
dorosłych z problemami egzystencjalnymi. Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów życia. Poradnictwo andragogiczne – 
przesunięcia paradygmatyczne. Trajektoria tożsamości źródłem wiedzy o sobie.  Formy pomagania innym ludziom. Poznanie samego 
siebie – opowiadanie historii życia – jedną z dróg pomocy. Warsztat doradcy osób dorosłych. Autorzy poradników jako doradcy. 

Poradnictwo dla „wykluczonych” dorosłych: osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne, bezrobotne. 

50. Zarządzanie karierą 

Modele i teorie kariery. Kariera zawodowa – sukces w zawodzie a rozwój zawodowy. Współczesne koncepcje rozwoju kariery. Kariera 

jako rozwój i nabywanie kompetencji. Orientacje wobec kariery – wartości a cele zawodowe.  Zarządzanie karierą na różnych etapach 
życia. Teoria i polityka zatrudnienia. Rekrutacja pracowników. Outplacement. Procedura rekrutacyjna jako droga do pracy - etapy, 
strategie, techniki. Dokumenty aplikacyjne, portfolio kompetencji i projektów życiowych. Assesement Center. Szkolenia, poradnictwo, 
grupy Action Learning. Strategie zarządzania własną karierą zawodową. Konstruowanie projektów przyszłości. Teoretyczne i 



praktyczne zarządzania karierą z perspektywy organizacji - planowanie ścieżek kariery, integracja z innymi programami zarządzania 
zasobami pracy w organizacji - formalne programy kierowanie karierą pracowników. Kariera w Unii Europejskiej. Zwroty w karierze - 

tranzycje osobiste i zawodowe a integracja życia zawodowego i osobistego. 

51. Marketing społeczny 

Kształtowanie się pojęcia marketingu społecznego i reklamy społecznej. Koncepcja marketingu MIX. Czynniki wyróżniające marketing 

społeczny i reklamę społeczną. Funkcje kampanii społecznych. Analiza obszarów występowania reklamy społecznej. Rozumienie 
społecznej odpowiedzialności biznesu i partycypacji społecznej. Analiza przykładów kampanii społecznych. Analiza procesu tworzenia 
i realizacji kampanii społecznych. Media jako przestrzeń dla marketingu społecznego i reklamy. Zaprezentowanie przykładów technik 
oraz zasad w konstruowaniu kampanii społecznych. Zastosowanie marketingu społecznego i reklamy w edukacji, szczególnie w 
odniesieniu do osób dorosłych. Zasady budżetowania kampanii społecznych. Analiza obszarów oddziaływania i potencjalnych korzyści 
kampanii społecznych. Perspektywy rozwoju marketingu społecznego i reklamy w XXI w. 

52. 

Nowoczesne 

technologie 

informacyjne w 

edukacji dorosłych 

Podstawowe techniki pozyskiwania informacji naukowej. Programy do zarządzania treścią elearningową. Narzędzia do publikacji 

kursów i treści elearnigowej dostępne na zasadzie wolnego oprogramowania. Budowanie strony internetowej dla celów edukacyjnych. 

53. 
Metodyka projektów 

edukacyjnych 
Zasady projektowania działań edukacyjnych. Definiowanie celów i priorytetów. Etapy procesu edukacyjnego. Budowanie koncepcji 
własnego projektu edukacyjnego. Analiza SWOT wybranych projektów. 

        Specjalność:  Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna 

27. 
Podstawy pomocy 

psychopedagogicznej i 
poradnictwa 

Różne sposoby definiowania pomocy i poradnictwa. Rodzaje pomocy. Poradnictwo a psychoterapia i inne formy wspierania. Kluczowe 
różnice. Geneza zachowań prospołecznych. Czynniki indywidualne i sytuacyjne udzielania pomocy. Formalne i nieformalne systemy 
pomocy. Sieć wsparcia. Trzy koncepcje poradnictwa – dyrektywne, liberalne i dialogowe. Ich założenia teoretyczne i aplikacje 
praktyczne. Spotkanie doradcze. Relacja pomocowa. Rozmowa doradcza. Dialog jako kategoria pedagogiczna i poradoznawcza. Etapy 

procesu doradczego. Model E. Trzebińskiej. Model Brammera. Modele działalności doradcy: ekspert, informator, konsultant, spolegliwy 

opiekun, leseferysta. Oczekiwania osoby potrzebującej pomocy. Typy klientów. Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma 
rady (model Klingera, model Schontza, model Taylor). Męskie i kobiece style porozumiewania się oraz wynikające z nich style 
pomagania. Rozwój osobisty i zawodowy doradcy. Obszary pomocy psychopedagogicznej. Instytucje pomocowe. Niebezpieczeństwa i 
pułapki poradnictwa. Ukryty program. Problem władzy i manipulacji w poradnictwie. Poradnictwo zapośredniczone/ online/ wirtualne. 
Nowe media jako obszar poradnictwa. Pomoc psychopedagogiczna w obowiązujących rozporządzeniach MENiSW. Wypalenie zawodowe 
doradcy (koszty związane z pomaganiem, sposoby obrony). Dylematy i zasady etyczne w pracy doradcy. 

28. 
Psychopatologia 

rozwoju 

Wprowadzenie do psychopatologii. Fazy rozwoju psychicznego człowieka. Determinanty rozwoju psychicznego pochodzenia endo- i 

egzo-gennego. Najczęściej występujące zaburzenia psychiczne u dzieci, młodzieży i dorosłych. Objawy zaburzeń psychicznych. 

Zasady postępowania psychoterapeutycznego w chorobach i zaburzeniach psychicznych. Zasady organizacji ochrony zdrowia 

psychicznego. Akty prawne regulujące ochronę zdrowia psychicznego i postępowanie w stanach nagłych wynikających zaburzeń lub 

chorób psychicznych. Profilaktyka zdrowia. 

29. 
Seminarium 

licencjackie 

Przygotowanie pracy licencjackiej obejmuje trzy etapy: w pierwszym etapie studenci określają problematykę, problem badawczy i 
założenia projektu; w kolejnym określają procedury i gromadzą dane (teoretycznych, empirycznych), służące rozwiązaniu przyjętego 
problemu. W etapie trzecim studenci projektują i realizują projekt (bądź przynajmniej jego część), a następnie podejmują krytyczną 
refleksję – weryfikują dane, przeprowadzają analizę wyników oraz dokonują ich prezentacji. Zagadnienia: Rodzaje prac dyplomowych 

– od naukowej do projektowej. Zasady i formy pisania pracy (założenia ogólne, struktura). Zakres tematyczny prac dyplomowych 
proponowany przez promotora oraz analiza tematów proponowanych przez studentów (akceptacja, korekta, negacja z sugestią 
zmiany). Gromadzenie materiału teoretycznego, niezbędnego do uszczegółowienia procedury badawczej; - Plany prac (temat, problem, 
paragrafy) – korekta, uzupełnienie. Kryteria gromadzenia danych i analizy materiału teoretycznego. Prezentacja cząstkowych wyników 
eksploracji teoretycznych; Szczegółowa analiza problemu i materiału teoretycznego. Krytyczna analiza i dyskusja; Weryfikacja 



merytoryczna. Konstruowanie narzędzi projektowych; Przygotowanie procedury. Projektowanie działań edukacyjnych/ doradczych. 
Symulacja i analiza postępowania studenta w sytuacji realizacji projektu. Ostateczna weryfikacja i korekta. Realizacja projektu. 

Refleksja i analiza. Wnioski końcowe. Złożenie pracy, przygotowanie do egzaminu i obrona. 

30. 

Metody pracy w 

poradnictwie 

indywidualnym 

Pomaganie, wspieranie, doradzanie, instruowanie – różnorodne działania pomocowe. Zachowania wspomagające w procesie 

doradczym. Charakterystyka relacji pomocy. Strategie budowania związku doradczego. Etapy procesu udzielania porady i praca w 
związku doradczym wg Brammera. Model kompetentnej pomocy G. Egana.  Rozwiązywanie problemów a budowanie rozwiązań – 
wykorzystanie elementów TSR. Rozmowa „egzystencjalna” i poradnictwo skoncentrowane na kliencie. Metody i techniki stosowane w 
poradnictwie dyrektywnym, liberalnym i dialogowym. Emocje i praca z emocjami w relacji pomocowej. Identyfikowanie emocji. 
Odzwierciedlanie. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w sytuacji poradniczej. Opór w poradnictwie i sposoby jego przełamywania.  
Zasady profesjonalnej i etycznej pracy. 

31. 

Metody pracy w 

poradnictwie 

grupowym  

Grupa – istota. Rodzaje grup. Specyfika pracy z grupą. Proces grupowy i praca na procesie. Fazy rozwoju grupy. Różnicowanie w 
grupie. Role grupowe. Role trenera - doradcy w poszczególnych fazach. Kierowanie grupą a wspieranie grupy – dyrektywne i 

niedyrektywne style pracy doradcy. Zasady profesjonalnej pracy grupowej. Zasady organizacji poradnictwa grupowego. Formy pracy 

- grupy pomocowe, grupy wsparcia, szkolenia, warsztaty, treningi. Od diagnozy do realizacji projektu edukacyjno – doradczego. 
Diagnozowanie potrzeb rozwojowych. Uczenie się przez doświadczenie. Cykl Kolba. Planowanie, przygotowanie i prowadzenie 
warsztatu. Metody i techniki nauczania i uczenia się w grupie. Ewaluacja efektów procesu doradczego w grupie. Wykorzystanie reguł 
społecznego wpływu na innych w poradnictwie (reguła wzajemności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność, zaangażowanie i 
konsekwencja, społeczny dowód słuszności). Trudni uczestnicy w poradnictwie grupowym i sposoby przełamywania oporu. 

32. 
Wprowadzenie do 

poradoznawstwa 

Przedwojenna i powojenna historia profesjonalnego poradnictwa. Rozwój poradnictwa po roku 1989. Poradnictwo we współczesnym 
świecie oraz czynniki i zjawiska na nie oddziałujące. Kultura terapeutyczna jako społeczno-obyczajowy kontekst współczesnego 
poradnictwa. Definiowanie poradoznawstwa w odniesieniu do konieczności ciągłego aktualizowania wiedzy. Teorie potoczne a teorie 

naukowe w obszarze poradnictwa. Teorie poradnicze jako fundament praktyki zawodowej doradców. Wiedza psychologiczna w 
poradnictwie i poradoznawstwie. Implikacje wybranych podejść psychoterapeutycznych dla poradnictwa i poradoznawstwa. Sposoby 
konstruowania i weryfikowania własnej teorii pomocowej. Wiedza teoretyczna u doradców i terapeutów oraz jej aktualizowanie. Etapy 

stawania się doradcą w kontekście rozwijania profesjonalnej wiedzy i kompetencji zawodowych. „Stawanie się mądrym praktykiem” – 
refleksyjność jako umiejętność i kompetencja społeczna w pracy doradcy. Rozumienie znaczenie kodeksu etycznego w pracy doradcy. 
Znaczenie samotroski jako formy przeciwdziałania wypaleniu zawodowego w roli doradcy. Stawanie się skutecznym doradcą” – 

rozwijanie umiejętności oceny podejmowanych działań pomocowych. Krytyczna analiza poradnictwa jako instrumentu sprawowania 
władzy. Ograniczenia i słabości poradnictwa jako instytucji społecznej. Poradnictwo w Polsce i na świecie – różnice i podobieństwa. 

33. 

Wprowadzenie do 

poradnictwa 

wielokulturowego 

Koncepcje kultury i wielokulturowości – podstawy teoretyczne poradnictwa wielokulturowego. Oddziaływanie kultury na sposoby 
rozumienia zdrowia, choroby, problemów oraz zaburzeń psychicznych. Historia poradnictwa wielokulturowego – od połowy XX w. do 
czasów współczesnych. Możliwości i ograniczenia w poznawaniu innych kultury (w oparciu o analizę wybranych reportaży 
wcieleniowych). Czynniki i zjawiska oddziałujące na funkcjonowanie poradnictwa wielokulturowego (w tym: rasizm, seksizm, 
etnocentryzm, ageizm, homofobia). Rodzaje i specyfika poradnictwa wielokulturowego. Zmiany postaw wobec Inności w odniesieniu 
do kształtowania kompetencji społecznych przez doradców (od etnocentryzmu do etnorelatywizmu).  „Odmieńcy” - typologie kulturowo 

odmiennych klientów w poradnictwie wielokulturowym. Koncepcje szoku kulturowego w antropologii kulturowej i poradoznawstwie. 

Identyfikowanie problemu szoku kulturowego u klientów i pomoc w poradzeniu sobie z nim. Rozumienie własnych uwarunkowań (w 
tym: „zagrożenia stereotypem”) przez doradców wielokulturowych. Wybrane umiejętności i kompetencje doradcy wielokulturowego. 
Kulturowy genogram i mapowanie przestrzeni życiowej - wybrane metody pracy doradcy wielokulturowego. Problemy i trudności w 
pracy doradców wielokulturowych. Rola i znaczenie poradnictwa wielokulturowego w kontekście zmiany społecznej - ku społecznej 
sprawiedliwości. 

34. 

Orientacja i 

poradnictwo zawodowe  

z metodyką 

Podstawowe pojęcia i ich współczesne rozumienie: doradztwo zawodowe, poradnictwo kariery, orientacja zawodowa. Systemy 
organizacji pracy a zagadnienia poradnictwa zawodowego. Kontekst kulturowo-społeczny a cele orientacji i poradnictwa zawodowego. 
Teorie wyboru zawodu, uczenia się społecznego, rozwoju zawodowego i przystosowania zawodowego. Ewolucja modeli poradnictwa 

zawodowego – od diagnozowania przeciwwskazań do wyboru zawodu do poradnictwa konstruowania kariery (Life Design).  Poradnictwo 



zawodowe w wybranych krajach UE. Porównanie systemów orientacji i poradnictwa zawodowego. Kariera zawodowa i konstruowanie 
projektów przyszłości. Nowe rozumienie kariery. Programy edukacyjne planowania kariery. Projektowanie i konstruowanie kariery (M. 

Savickas, J. Guichard, M.E. Duarte). Tranzycje osobiste i zawodowe. Teoria N. Schlossberg. Rodzice jako nieprofesjonalni doradcy 
wyboru zawodu. Modele działalności doradcy zawodu. Typy osób szukających porad w zakresie porady zawodowej. Poradnictwo 
zawodowe w aktualnych programach kształcenia. Poradnictwo zawodowe w strukturach resortu pracy. Placówki poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy. Nowe technologie wykorzystywane w poradnictwie zawodowym/kariery. Metody, techniki 
stosowane we współczesnym poradnictwie, realizowanym w oświacie i w sektorze pracy. Narzędzia diagnostyczne dla różnych grup 
odbiorców. Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 

35. 
Zawodoznawstwo i 

rynek pracy 

Zawodoznawstwo - jego istota i źródła. Praca, zawód i zatrudnienie – znaczenie pracy.  Współczesny rynek pracy w wymiarze lokalnym, 
krajowym i europejskim. Prekariat. Globalizacja i integracja ekonomiczna a rynki pracy. Elastyczność rynku pracy – czynniki i 
konsekwencje. Bezrobocie jako problem społeczny. Klasyfikacje zawodów i specjalności. Specyfika zawodów i nowych form 

zatrudnienia, kalkulowanie i prognozowanie. Prognozy dotyczące głównych dróg rozwoju rynku pracy i ich znaczenie w pracy doradcy 
zawodowego. Proces przejścia ze szkoły na rynek pracy i metody wspierające tranzycje na rynek pracy. Oczekiwania pracodawców a 

kompetencje. Zdobywanie zawodu, przekwalifikowanie, konieczność świadomej, nawet wielokrotnej, zmiany zawodu/specjalności. 
Kompetencje i kwalifikacje na rynku pracy. Europejska i polska rama kwalifikacji - ZSK. Źródła i rodzaje informacji zawodowych. 
Metody zarządzania informacją zawodową - gromadzenie, selekcja, klasyfikowanie i przetwarzanie informacji zawodowych. Opis 
zawodów według analizy czynności zawodowych i warunków pracy. Charakterystyka zadań, uprawnień i odpowiedzialności 

pracowniczych. Tworzenie opisów stanowisk pracy i opracowywanie taryfikatorów kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk. 
Nowe problemy i zadania poradnictwa, wynikające globalnych kryzysów społecznych i migracji. Eurodoradztwo i poradnictwo 
transnacjonalne – metody pracy. 

36. 

Podstawy teorii 

organizacji i 

zarządzania 

Pojęcie organizacji, typy struktur organizacyjnych. Środowiskowe i kulturowe aspekty zarządzania. Istota procesu zarządzania. 
Składowe procesu zarządzania. Planowanie w organizacji i rodzaje planów. Style kierowania. Psychologiczne podstawy organizacji i 
zarządzania pracą. Człowiek dorosły jako podmiot procesu zarządzania. Psychologiczne aspekty odejmowania decyzji kierowniczych. 
Podejścia motywacyjne w zarządzaniu. Istota i etapy procesu kontroli. Przełamywanie oporu wobec kontroli. Podstawy zarządzania 

strategicznego. Nowe podejścia do zagadnienia zysku i misji organizacji. 

37. Zarządzanie karierą 

Modele i teorie kariery. Kariera zawodowa – sukces w zawodzie a rozwój zawodowy. Kariera jako rozwój i nabywanie kompetencji. 
Orientacje wobec kariery – wartości a cele zawodowe. Zarządzanie karierą na różnych etapach życia. Teoria i polityka zatrudnienia. 

Rekrutacja i derekrutacja pracowników - metody. Doradztwo personalne i HR.  Procedura rekrutacyjna jako droga do pracy - etapy, 
strategie, techniki. Dokumenty aplikacyjne, portfolio kompetencji i projektów życiowych. Formułowanie rekomendacji i referencji. 
Assesement Centre. Outplacement.  Kompetencje - etapy i poziomy ich rozwoju. Metody wspierania rozwoju kompetencji – coaching, 
mentoring, szkolenia, poradnictwo, grupy Action Learning. Strategie zarządzania własna karierą zawodową. Metody konstruowania 
projektów przyszłości. Teoretyczne i praktyczne zarządzania karierą z perspektywy organizacji - planowanie ścieżek kariery, integracja 
z innymi programami zarządzania zasobami pracy w organizacji - formalne programy kierowanie karierą pracowników. Kariera w Unii 
Europejskiej. Zwroty w karierze - tranzycje osobiste i zawodowe a integracja życia zawodowego i osobistego. Work – Life Balance / 

Work – Life Integration. 

38. 

Psychopedagogiczne 

podstawy pracy  

z bezrobotnymi 

Znaczenie pracy w życiu człowieka. Praca, zatrudnienie, bezrobocie – ustalenie terminologiczne. Kto to jest bezrobotny? Wizerunek 

społeczny osoby bezrobotnej. Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Grupy osób dotkniętych/zagrożonych bezrobociem. Sytuacja  

psychologiczna osób bezrobotnych. Rodzaje zaburzeń zachowania u osób bezrobotnych i sposoby ich łagodzenia. Komunikowanie się 

jako podstawowy proces psychologiczny w pracy z bezrobotnymi. Podstawowe umiejętności prowadzenia rozmowy doradczej z osobą  

 bezrobotną. Metody poradnictwa grupowego – warsztaty aktywizacji zawodowej. Metody pracy z osobami bezrobotnymi proponowane 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej: metoda duńska -,,Kurs Inspiracji”, ,,Gotowość do zmian”, metoda francuska - ,,Metoda 

Edukacyjna”, metoda hiszpańska - ,,Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”. System pomocy osobom 

bezrobotnym w Polsce. Programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Dostępność usług doradztwa zawodowego. Zasady 

społecznej inkluzji i projektowania uniwersalnego. 



39. 

Podstawy wiedzy  

o małżeństwie  

i rodzinie 

Rodzina dawna i współczesna. Ujęcie strukturalne i funkcjonalistyczne. Model rodziny tradycyjnej oraz współczesnej. Bliskie związki 
interpersonalne i miłość. Męskość i kobiecość, współczesna tożsamość płciowa. Miłość – podstawowa relacja i fundament wspólnoty 

małżeńskiej. Trójczynnikowa koncepcja miłości. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyboru współmałżonka. Małżeństwo jako 
para architektów rodziny. Dojrzałość do małżeństwa. Małżeństwo partnerskie. Przeżywanie uczuć w relacjach małżeńskich oraz 
rodzinnych. Czynniki wpływające na rozwój więzi intymnej w małżeństwie, Znaczenie seksualności dla jakości związku. Konflikty w 
małżeństwie.  Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Rodziny monoparentalne, związki nieformalne, dobrowolna 
bezdzietność, rodziny rekonstruowane. Wolność, równość, indywidualizm jako cechy budujące współczesną rodzinę. Rodzina jako 
środowisko wychowawcze. Rola matki i ojca w wychowaniu i rozwoju dziecka. Nowa matka, nowy ojciec – zmiana układu sił we 
współczesnych rodzinach. 

40. 

Poradnictwo 

wychowawcze  

i rodzinne  

z metodyką 

Potrzeba i rola poradnictwa rodzinnego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Rozwój poradnictwa rodzinnego. Typy poradnictwa 
małżeńskiego i rodzinnego. Zadania poradnictwa. Doradca rodzinny w wybranych koncepcjach teoretycznych i w praktyce 

społecznej. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy doradcy, cechy i postawy doradcy wspierające rozwój 
wspomaganego (klienta).  Podstawy terapii małżeństw. Istota systemowej terapii rodzin. Trudności młodych ludzi w podejmowaniu 

decyzji o związku. Metody pracy poradniczej z parą. Małżonkowie w konflikcie. 10. Rozwiązywanie trudności wychowawczych. Rozwód 
w rodzinie i jego konsekwencje.  Edukacja i poradnictwo w zakresie płci.  Metody pomocy rodzinie w przeżywaniu straty i żałoby.  

41.  
Seksuologia i metody 

planowania rodziny 

Podstawowe terminy stosowane w seksuologii: seksualność człowieka, potrzeba seksualna, bodziec seksualny, płeć psychiczna, 

identyfikacja seksualna, tożsamość płciowa, orientacje seksualne, erotyzm, libido, norma seksualna, dysfunkcje seksualne, dewiacje 

seksualne. Zagadnienia związane z anatomią i fizjologią układu płciowego mężczyzny i kobiety. Mechanizmy regulujące funkcje 

seksualne. Układ hormonalny, neuroendokrynny, chemia miłości. Czynniki psychiczne i społeczne a reakcje seksualne. Modele 

seksualności człowieka. Psychospołeczne podłoże seksualności człowieka. Rozwój seksualny. Od orientacji seksualnej do tożsamości 

seksualnej. Prawa seksualne człowieka. Aktywność seksualna w różnych okresach życia kobiety i mężczyzny: seksualność dzieci i 

młodzieży, aktywność seksualna w ciąży, w wieku przekwitania i starości, w wybranych schorzeniach i niepełnosprawności. Znaczenie 

pierwszego kontaktu seksualnego w kształtowaniu zachowań seksualnych. Problemy wczesnej inicjacji seksualnej. Metody i środki 

świadomej prokreacji. Metoda podwójnego sprawdzenia jako przykład metody naturalnego planowania rodziny (zasady obserwacji, 

rozpoznawanie płodności, wczesne wykrywanie chorób). Antykoncepcja – przegląd środków i metod dostępnych na polskim rynku. 

Nielegalne środki i metody antykoncepcji. Problemy związane z niepłodnością – metody wspomaganego rozrodu, in vitro. - 

NaProTechnologia jako alternatywa dla in vitro. Zagadnienia związane z aborcją, zespołem poaborcyjnym i terapią NEST. Zdrowie 

seksualne i reprodukcyjne. Choroby przenoszone drogą płciową. Problematyka HIV/AIDS. Problemy życia seksualnego. Zaburzenia i 

patologie seksualne – sposoby rozpoznawania i leczenie. Zaburzenia seksualne i przemoc na tle seksualnym. Formy pomocy i terapii. 

Aspekty etyczne. 

42. 
Teoretyczne podstawy 

terapii pedagogicznej 

Diagnoza i terapia psychopedagogiczna - ogólne założenia teoretyczne. Podstawowe zasady pomocy psychopedagogicznej. 
Uwarunkowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Kontakt diagnostyczno- terapeutyczny. Podstawowe wyznaczniki, cechy 

i techniki budowania kontaktu. Różne grupy klientów a rodzaje pomocy psychopedagogicznej. Zdolności i kompetencje wyznaczające 
profesjonalizm diagnosty. Katalog podstawowych reguł i zasad diagnozy i pomocy psychopedagogicznej. Podstawowe techniki, metody 
diagnostyczne i terapeutyczne - kontekst psychopedagogiczny. Rozmowa i wywiad, ankieta, kwestionariusz jako podstawowe narzędzie 

w diagnostyce i pomocy psychopedagogicznej. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny- założenia teoretyczne. Diagnoza 
wybranych problemów funkcjonowania rodziny. Teorie i koncepcje zakłóceń i zaburzeń w rozwoju. Sytuacja szkolna jako przedmiot 
pomocy psychopedagogicznej. Osiągnięcia i niepowodzenia szkolne. Model psychopedagogiczny diagnozy dysleksji rozwojowej jako 

podstawy prognozy trudności w uczeniu się. 

43. 
Interwencja i pomoc 

psychopedagogiczna 

Interwencja i pomoc psychopedagogiczna - ogólne założenia teoretyczne. Podstawowe zasady interwencji i pomocy 

psychopedagogicznej.  Uwarunkowania interwencji i pomocy psychopedagogicznej. Interwencja i jej podstawowe wyznaczniki, cechy 
i techniki budowania kontaktu. Kim są odbiorcy interwencji i pomocy psychopedagogicznej? Zdolności i kompetencje wyznaczające 
profesjonalizm diagnosty, terapeuty, pedagoga. Katalog podstawowych reguł i zasad interwencji i pomocy psychopedagogicznej. 
Podstawowe techniki, metody interwencji i pomocy - kontekst psychopedagogiczny. Rozmowa i wywiad, obserwacja, ankieta, 
kwestionariusz jako podstawowe narzędzie w interwencji i pomocy psychopedagogicznej. Diagnoza środowiska wychowawczego 



rodziny- założenia teoretyczne. Diagnoza wybranych problemów funkcjonowania rodziny. Pomoc instytucjonalna a interwencja i pomoc 
psychopedagogiczna. Inicjatywy obywatelskie a interwencja i pomoc psychopedagogiczna. Etapy interwencji i pomocy 

psychopedagogicznej. Model interwencji i pomocy psychopedagogicznej. Interwencja i pomoc psychopedagogiczna na różnych etapach 
życia człowieka. 

44. 
Metody wspomagania 

rozwoju 

Metody wspomagania rozwoju dziecka zdolnego i z zaburzeniami w rozwoju. Przegląd metod. Metoda Dobrego Startu. Metoda Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda Marii Montessorii. Integracja sensoryczna. Muzykoterapia, techniki relaksacyjne.  Metody 
wspomagające trudności w czytaniu i pisaniu - metoda 18 struktur wyrazowych. 

45. 

Prawo oświatowe  

z elementami prawa 

rodzinnego  

i opiekuńczego 

System oświaty w Polsce. Typy i rodzaje placówek oświatowych. Uczestnicy procesu oświatowego. Karta Nauczyciela. Centralna 
Komisja Egzaminacyjna. Kształcenie dorosłych, osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i innych podmiotów w ramach 

systemu oświaty. Zawarcie małżeństwa. Małżeństwa konkordatowe. Ustanie małżeństwa. Małżeńskie ustroje majątkowe. Prawa i 
obowiązki małżonków. Separacja. Opieka. Kuratela. Władza rodzicielska. Przysposobienie. Obowiązek alimentacyjny. 

46. Logopedia 

Wprowadzenie. Problemy terminologiczne i definicyjne. Anatomia i funkcja narządu głosu, fonacji i artykulacji. Determinanty rozwoju 

mowy egzogenne i endogenne. Mózg a mowa. Prawidłowy rozwój mowy dziecka. Opóźnienie rozwoju mowy (ORM). Dyslalia.  Afazja 
dzieci i dorosłych. Jąkanie. Dyzartria. Choroby neurologiczne i genetyczne a mowa, język i komunikacja. Mowa, język i komunikacja u 
osób z zaburzeniami słuchu. 

47. 

Praca z uczniami ze 

specjalnymi 

potrzebami 

rozwojowymi i 

edukacyjnymi 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami – definicje i charakterystyka, teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego. Praca z wybranymi 

typami uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego. Dzieci zdolne i uzdolnione. Uczeń z 
zaburzeniami lekowymi. Uczeń z zaburzeniami nastroju. Uczeń z doświadczeniami migracyjnymi w środowisku szkolnym. Dzieci 
zaniedbane środowiskowo. Uczniowie z doświadczeniem choroby przewlekłej w rodzinie. Rola nauczyciela – pedagoga w procesie 
wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami. 

48. 
Trening umiejętności 

wychowawczych 

Umiejętności wychowawcze – istota i znaczenie w procesie wychowania na różnych etapach rozwoju (dziecko, nastolatek, młody 
dorosły). Zasoby wewnętrzne – autodiagnoza umiejętności wychowawczych. Wyrażanie akceptacji dziecka / nastolatka/ wychowanka. 
Analiza „języka akceptacji”. NVC – Komunikacja bez przemocy (założenia, metody).  Bariery komunikacyjne i sposoby ich 

przełamywania. Otwarta komunikacja. Pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, 

poczucia sprawstwa. Zaufanie i szacunek do siebie. Wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka/wychowanka. Poprawne 
reagowanie na wyrażane przez dzieci/ nastolatków / młodych dorosłych emocje. Pomoc w radzeniu sobie z emocjami (agresja i złość). 
Problem kar i nagród w wychowaniu. Konstruktywna współpraca. Tworzenie pozytywnego klimatu. Radzenie sobie z trudnymi 
sytuacjami i wypracowywanie schematów działania. Strategie rozwiązywania konfliktów między podmiotami relacji wychowawczych 
(rodzic-dziecko/nastolatek/młody dorosły, pedagog-wychowanek, relacje między rodzeństwem i między rówieśnikami), szczególnie w 
odniesieniu do konfliktu wartości. Kryzysy – rodzaje, etapy. Wychodzenie z kryzysu. Przeciwdziałanie uzależnieniom. Konstruktywne 
sposoby motywowania do współpracy (w rodzinie i klasie szkolnej). Sposoby zachęcania dziecka/ nastolatka/ młodego dorosłego do 

samodzielności i eksploracji świata, Psychologiczne aspekty pracy metodami aktywnymi (profity i pułapki). Cztery procesy grupowe: 
integracja, komunikacja, strukturalizacja, kultura grupy. Wykorzystanie zabawy i twórczego wykorzystywania czasu. Normy, zasady i 
wymagania w wychowaniu. Autorytet, hierarchia, dyscyplina, stawianie granic, konsekwencja a podmiotowość i zaufanie. 

Diagnozowanie i rozwiązywanie przykładowych problemów wychowawczych. 

49. 
Treningi relaksacyjne i 

interpersonalne 

Otwartość jako warunek nawiązywania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Odkrywanie i określanie treści obszarów 
własnego ja. Budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości w interakcjach społecznych. Analiza własnych zasobów i zachowań. 
Komunikacja interpersonalna. Warunki i ograniczenia skutecznej komunikacji interpersonalnej. Mechanizmy psychologiczne, kierujące 
ludźmi w interakcjach międzyludzkich. Udzielanie i odbieranie informacji zwrotnej Rozpoznawanie potrzeb innych ludzi. Radzenie sobie 

z emocjami jako warunek rozumienia emocjonalnych potrzeb innych. Udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach a kontrola/zmiana 
zachowań własnych w pracy z osobami radzącymi się. Wyrażanie myśli i uczuć oraz słuchanie z uwagą i zrozumieniem, przyjmowanie 
i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, Znaczenie relaksacji w pracy pedagoga/trenera/doradcy. Uważność. Trening 
autogenny Schultza, trening Jacobsona. Techniki relaksacji i wyciszenia (oddychanie przeponowe, wizualizacja bezpiecznego miejsca, 
medytacje, technika ruchów gałek ocznych i in.) Sposoby na poprawę koncentracji i uważności oraz zapamiętywania i uczenia się. 



50. Trening asertywności 

Definiowanie pojęcia asertywności, odróżnianie postawy asertywnej od agresywnej i uległej. ”Głęboka asertywność”, Świadomość 
siebie jako podstawa do zachowań asertywnych. Znaczenie własnych zasobów. Mocne strony i obszary rozwoju – autodiagnoza. 

Tworzenie mapy asertywności oraz diagnozowanie własnych obszarów deficytowych związanych z asertywnością, Korzyści i straty 
płynące z asertywności, Inteligencja emocjonalna: definicje, możliwość rozwoju. Praca warsztatowa nad umiejętnością wyrażania i 
przyjmowania pochwał, krytyki, odmawiania, osobistych przekonań, stanowieniem swoich praw. Techniki asertywności. Ustalanie 
terytorium psychologicznego (prawa, postawy, potrzeby, słowa, uczucia) i jego znaczenie. Trening asertywności w kształceniu 
pedagogicznym Analizowanie programów treningu asertywności. Sposoby rozwijania asertywności u wychowanków/ klientów 
poradnictwa.  Asertywność jako istotna kompetencja w pracy pedagoga – doradcy. Asertywna obrona przed manipulacją ze strony 
klientów. 

51. 

Metodyka prowadzenia 

zajęć rozwijających 

kompetencje 

emocjonalno-społeczne 

Pojęcie kompetencji emocjonalno - społecznych. Kompetencje emocjonalno - społeczne dziecka, ich znaczenie dla jego rozwoju i 
funkcjonowania. Charakterystyka świata emocji i relacji dziecka z innymi ludźmi. Metody poznawania kompetencji społecznych dziecka 

w przedszkolu i klasie szkolnej: socjometria, obserwacja, wywiad, poznawanie kompetencji dziecka z jego perspektywy. Wspieranie 
rozwoju umiejętności społecznych dzieci. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez gry i zabawy. Trening umiejętności 

społecznych dzieci i młodzieży. Indywidualne i grupowe sposoby pracy doradcy ukierunkowane na rozwój kompetencji emocjonalno-
społecznych dzieci i młodzieży. Podstawowe standardy etyczne w badaniach i pracy z dziećmi i młodzieżą. 

52. 
Metody diagnozy  

i terapii pedagogicznej 

Metody diagnozy i terapii pedagogicznej- ogólne założenia teoretyczne. Wybrane metody diagnozy i terapii pedagogicznej. 
Uwarunkowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Kontakt diagnostyczno- terapeutyczny z triadą terapeutyczną. 
Podstawowe wyznaczniki, cechy i techniki budowania kontaktu. Podejście diagnostyczne wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania i innymi zaburzeniami sprzężonymi, w tym w zespołach genetycznych. Zdolności i 

kompetencje wyznaczające profesjonalizm diagnosty i terapeuty. Katalog podstawowych reguł i zasad doboru metod i diagnozy 
pedagogicznej. Metody diagnozy dziecka z zaburzeniami w rozwoju. 

53. Praktyka pedagogiczna 

Praktyki realizowane są na II i III roku studiów w placówkach edukacyjnych i doradczych: szkole, poradni psychologiczno-
pedagogicznej; poradni małżeńskiej i rodzinnej; specjalistycznej poradni zawodowej; Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej; Urzędzie Pracy; Biurach Karier; agencjach doradztwa personalnego; świetlicy terapeutycznej oraz w innych placówkach 

realizujących zadania z zakresu pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa. Wymiar praktyk to 180 godzin od semestru III do końca 
semestru VI za łącznie 6 punktów ECTS (przypisanych do semestru VI): semestr III – 30 godzin (praktyka ogólopedagogiczna), 
semestr IV – 60 godzin, semestr V – 60h (semestr IV lub V w wymiarze 60h przeznaczony jest obowiązkowo na praktykę o charakterze 

dydaktyczno-metodycznym zgodnym ze specyfiką studiowanej specjalności), semestr VI – 30h (praktyka metodyczna 
specjalnościowa).  W czasie praktyk studenci poznaj cele i zadania placówki/instytucji, podstawowe przepisy regulujące pracę, zasady 
bezpieczeństwa, procedury, sposób pracy i zakres zainteresowań poszczególnych działów, tok postępowania z klientem (dziećmi, 
młodzieżą, dorosłymi), podstawowe metody i narzędzia pracy wykorzystywane przez doradców oraz sposób prowadzenia 
dokumentacji. W pierwszym etapie praktyki mają charakter hospitacyjny – studenci poznają różne placówki związane z profilem 
studiów (ich zadania, strukturę i przepisy; metody, formy oraz narzędzia pracy, sposób prowadzenia dokumentacji). W etapie drugim 
(asystenckim) studenci prowadzą obserwacje uczestniczące oraz uczestniczą we wszystkich działaniach podejmowanych przez 

pracowników danej placówki - badania psychologiczne i pedagogiczne, wywiady z rodzicami i nauczycielami, proces udzielania porady, 
terapii psychologicznej i pedagogicznej, praca logopedy, doradcy rodzinnego, doradcy zawodu i doradcy personalnego. W ostatnim 

etapie praktyka ma charakter zadaniowy – studenci samodzielnie prowadzą zajęcia związane ze specyfiką studiowanej specjalności, 
np. zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, z zakresu poradnictwa 
wychowawczego, edukacyjnego, zawodowego i rodzinnego; przeprowadzają wywiady z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, 
osobami bezrobotnymi, wykonują elementy badań psychologicznych i pedagogicznych, przeprowadzają diagnozę pedagogiczną oraz 
projektują i realizują działania doradcze, terapeutyczne, profilaktyczne i optymalizacyjne. 

        Specjalność:  Pedagogika opiekuńcza z terapią 



27. Pedagogika opiekuńcza 

Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa (pojęcie, przedmiot, zakres, funkcje).Teoretyczne podstawy pedagogiki opiekuńczej: 

różnorodność interpretacji pojęcia „opieka”; zakresy i kategorie opieki; struktura procesu opieki; funkcje opieki i zasady stosowane w 

praktyce opiekuńczej. Prekursorzy i przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej (m.in. J. Korczak, K. Jeżewski, J. Cz. Babicki, K. Lisiecki, 

A. Kamiński). Placówka socjalizacyjna jako środowisko wychowawcze - funkcje i zadania placówki, organizacja pracy opiekuńczo-

wychowawczej. Placówka interwencyjna – jej organizacja, funkcje i zadania. Pojęcie kryzysu i jego rodzaje. Miejsce placówki 

interwencyjnej w systemie opieki nad dzieckiem. Placówki wsparcia dziennego i ich rola we wspomaganiu dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych. Charakterystyka działalności świetlic: socjoterapeutycznej, psychoterapeutycznej, środowiskowej. Funkcjonowanie 

dziecka w sytuacji rozwodu rodziców. Problemy rodzin monoparentalnych i rekonstruowanych. Sytuacja dziecka w rodzinie adopcyjnej 

i zastępczej. Toksyczni rodzice – skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym; przemoc wobec dziecka w rodzinie. 

Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce opieki: założenia i praktyka reintegracji rodziny, aktualne tendencje w opiece 

instytucjonalnej, alternatywy opieki instytucjonalnej. Wybrane przykłady systemów opieki w zjednoczonej Europie. 

28. 
Metodyka pracy 

wychowawczej z grupą 

Podstawowe pojęcia z zakresu metodyki pracy wychowawczej z grupą. Sposoby poznawania wychowanków w grupie. Zjawiska i 

procesy zachodzące  w zróżnicowanych zespołach wychowanków oraz sposoby diagnozowania tych zjawisk. Podstawowe metody pracy 

wychowawczej z różnymi grupami dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych problemów społeczno-wychowawczych  (jak: kryzys 

więzi czy autorytetów). Strategie stosowane w pracy grupowej przez wychowawców oraz przez wychowanków.  Sytuacje trudne 

wychowawczo – przyczyny, skutki, sposoby radzenia sobie z nimi. Współzawodnictwo i współdziałanie jako formy pracy 

wychowawczej- możliwości ich wykorzystania w praktyce wychowawczej. Drama jako aktywizująca metoda pracy wychowawczej ze 

zróżnicowanymi grupami wychowanków. Gry i zabawy dydaktyczne w odniesieniu do różnych grup wiekowych wychowanków.  

Aktywność twórcza dzieci i młodzieży oraz jej wykorzystanie w pracy grupowej. Zadania wychowawcy ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności twórczej wychowanków. 

29. 

Profilaktyka zagrożeń 

rozwoju dzieci i 

młodzieży 

Pojęcie i wymiary rozwoju człowieka. Wybrane koncepcje rozwoju psychospołecznego, emocjonalnego, moralnego, intelektualnego. 

Koncepcje Pozytywnego Rozwoju Młodzieży – czynniki sprzyjające i zagrażające rozwojowi. Zjawisko resilience i koncepcje 
wyjaśniające ten fenomen. Salutogeneza. Wzrost potraumatyczny. Profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna – relacje 

między nimi. Poziomy, strategie profilaktyki. Cechy skutecznego programu. Ewaluacja profilaktyki. Teorie etiologiczne, teorie 
wywoływania zmiany, diagnoza zapotrzebowania jako podstawa programowania profilaktyki. Biologiczne, psychologiczne, społeczne i 
kulturowe wątki w etiologii zachowań ryzykownych i zaburzeń w zachowaniu. Teoria Zachowań Ryzykownych, Teoria Potrójnego 
Wpływu, Teoria Prototyp-Skłonności, Teoria Społecznego Uczenia się, Model Rozwoju Społecznego i in. Wybrane problemy 
profilaktyczne: zapobieganie przemocy w szkole i placówkach opiekuńczych i korekcyjnych, zapobieganie stresowi i bezradności 

intelektualnej w szkole, zapobieganie uzależnieniom substancjalnym i niesubstancjalnym. Etyczne i prawne aspekty profilaktyki. 

30. 

Podstawy prawa 

rodzinnego i 

opiekuńczego 

Człowiek jako osoba fizyczna w prawie cywilnym. Zawarcie małżeństwa. Małżeństwa konkordatowe. Ustanie małżeństwa. Małżeńskie 
ustroje majątkowe. Prawa i obowiązki małżonków. Separacja. Opieka. Kuratela. Władza rodzicielska. Przysposobienie. Obowiązek 

alimentacyjny. 

31. 
Podstawy diagnostyki 

psychologicznej 

Znaczenie pojęcia „diagnoza psychologiczna”. Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej. Modele diagnozy psychologicznej. 

Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Psychologiczna diagnoza kliniczna – etapy postępowania diagnostycznego. Jak można 

wykorzystać wyniki badań psychologicznych. Problemy etyczne związane z psychologiczną diagnozą dziecka. Wybrane testy 

projekcyjne wykorzystywane w diagnozie dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne metod projekcyjnych. Co to jest test projekcyjny? 

Co to jest projekcja – rodzaje projekcji. Test Rysunku Rodziny – próba diagnozy percepcji swojego miejsca w rodzinie, osób 

najbliższych i relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą. (Analiza rysunków badanych dzieci i młodzieży). Test Dwóch Domków – 

konstrukcja testu, sposób przeprowadzania badania. Test Niedokończonych Zdań Rottera. Analiza jakościowa odpowiedzi. Wywiad – 

jak, po co i z kim rozmawiać? Osadzenie teoretyczne wywiadu. Wywiad w kontekście diagnozy dziecka. Obserwacja - obserwacja 

swobodna i jej wykorzystanie w psychologicznej diagnozie klinicznej. Genogram rodzinny – wielopokoleniowa mapa rodziny. Podstawy 

teoretyczne, zasady konstruowania genogramu. Zasady interpretacji genogramu. Wzorce zjawisk rodzinnych transmitowanych 

pokoleniowo. Cele wykorzystania genogramu rodzinnego w kontekście diagnozy dziecka. Analiza przykładowych genogramów. 



32. 
Podstawy komunikacji 

społecznej 

Konstrukcja procesu komunikowania się i pojęcia z nim związane. Subiektywne i obiektywne bariery skutecznego komunikowania się. 
Komunikacja interpersonalna (interakcjonizm symboliczny, konstruktywizm komunikacyjny, analiza transakcyjna), komunikacja 

grupowa i publiczna (grupowe podejmowanie decyzji, komunikowanie się w organizacji, wystąpienia publiczne), komunikacja masowa 
(tradycyjne i nowe narzędzia komunikacji społecznej, reklama społeczna, informacja, perswazja, manipulacja), komunikacja 
międzykulturowa. Kompetencje komunikacyjne- świadoma i celowa komunikacja w różnych sytuacjach społecznych. Komunikacja 
werbalna. Sztuka słuchania. Komunikacja niewerbalna. Sztuka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Etyka komunikowania. 

33. Warsztaty socjoterapii 

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Diagnoza wybranych problemów, którymi zajmuje się socjoterapia: 
problemy wynikające z dysfunkcjonalności rodziny (np. DDA, przemoc fizyczna), problemy wynikające z dysfunkcjonalności grupy 
społecznej (np. wykluczenie). Planowanie programu socjoterapeutycznego dla wybranego problemu, w wybranej grupie dzieci lub 
młodzieży. Zagadnienia zasad i sposobu prowadzenia fragmentu warsztatu socjoterapeutycznego. 

34. Interwencja socjalna 
Interwencja w sytuacji kryzysu a interwencja socjalna. Polskie i europejskie przepisy ochrony praw socjalnych obywatela i rodziny. 
Procedury uzyskiwania ochrony socjalnej dla rodzin, zadania rządowe i samorządowe. Współczesne zagrożenia dyskryminacja z 

ubóstwa i eliminacja socjalna grup z życia społecznego. Procedury interwencji w rodzinie zagrożonej ubóstwem. 

35. 

Metodyka pracy 

opiekuńczo-

wychowawczej 

Podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych placówek (ustawowe, statutowe), Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 

klasyfikacja strukturalna, przeznaczenie, Metody i zasady  pracy opiekuńczo – wychowawczej, Różnorodność warsztatów pracy 
wychowawcy (planowanie, konspekt, projekt), Specyfika wychowanków w poszczególnych placówkach (postawy), Zaspokajanie 
potrzeb wychowanków w placówkach. Tradycyjne metody, zasady i formy pracy opiekuńczo - wychowawczej. (Trzy metody pracy 
społeczno – wychowawczej, Zasady pracy opiekuńczo – wychowawczej, Metody, zasady i formy pracy stosowane w placówkach, Praca 
z dzieckiem i rodziną zagrożoną), Niekonwencjonalne metody, zasady i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej (Trening 
interpersonalny, Trening asertywności), Warsztat pracy wychowawcy. (Sylwetka opiekuna – wychowawcy, Dokumentacja, Planowanie 
pracy, Konspekt, scenariusz, projekt zajęć), Praca opiekuńczo - wychowawcza w szkole. (Typy opiekuńczego funkcjonowania szkół. 

Opiekuńcze funkcje szkoły, Zasady i metody pracy opiekuńczej szkoły, Pedagog szkolny, Świetlica szkolna), Praca opiekuńczo – 
wychowawcza w środowisku. (Internat, bursa, Placówki środowiskowe: Ognisko wychowawcze, świetlica środowiskowa), Rodzinne 
formy opieki nad dzieckiem. (Rodzina adopcyjna, Rodzina zastępcza, Rodzinny dom dziecka, Wioski dziecięce, Rodziny zaprzyjaźnione), 

Zakładowe formy opieki zastępczej. (Pogotowie opiekuńcze – placówka interwencyjna, Dom dziecka – placówka socjalizacyjna), Praca 
z młodzieżą trudną. (Subkultury - typologia, przyczyny powstawania, Sekty w Polsce, Problemy uzależnień w placówkach: alkoholizm, 
narkomania, Praca kuratora). 

36. 
Psychologia 

małżeństwa i rodziny 

Małżeństwo i rodzina (perspektywa różnych paradygmatów teoretycznych). Cykl życia rodzinnego - Faza narzeczeństwa - Wczesny 
okres małżeństwa - Narodziny dziecka – Problemy „środkowej” fazy małżeństwa - Rodzice oddzieleni od dziecka - Emerytura i okres 

starości. Rodzaje małżeństw i ról w nich pełnionych. Podejście komunikacyjne do problematyki małżeństwa i rodziny - założenia 
dotyczące komunikacji w rodzinie - cechy zdrowej i patologicznej komunikacji w rodzinie - wybrane strategie pomocy rodzinom w 
ujęciu komunikacyjnym. Podejście strukturalne do problematyki małżeństwa i rodziny - założenia dotyczące struktury rodziny - granice 
pomiędzy członkami rodziny - wybrane strategie pomocy rodzinom w ujęciu strukturalnym. 

37. Podstawy logopedii 

Wprowadzenie. Problemy terminologiczne i definicyjne. Anatomia i funkcja narządu głosu, fonacji i artykulacji. Determinanty rozwoju 
mowy egzogenne i endogenne. Mózg a mowa. Prawidłowy rozwój mowy dziecka. Opóźnienie rozwoju mowy (ORM). Dyslalia. Afazja 

dzieci i dorosłych. Jąkanie. Dyzartria. Choroby neurologiczne i genetyczne a mowa, język i komunikacja. Mowa, język i komunikacja u 
osób z zaburzeniami słuchu. 

38. 

Psychopatologia 

rozwoju dzieci i 

młodzieży 

Wykład: Wprowadzenie: wyjaśnienie pojęć: psychopatologia rozwoju, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne, zaburzenia 

rozwoju, norma (rodzaje norm). Systemy klasyfikacji zaburzeń ICD 10 i DSM IV. Dziecko jest osobą – założenia do pracy z dzieckiem 

i młodzieżą w kontekście zaburzeń. Jakość pierwszych więzi społecznych (wzorce przywiązania) a  regulacja emocji, kompetencje 

społeczne i poznawcze oraz rozwój osobowości u dzieci i młodzieży. Zaburzenia więzi w ujęciu ICD 10. Czynniki ryzyka zaburzeń i 

czynniki ochronne. Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań rodzinnych. 

Wybrane modele związków pomiędzy zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami psychosomatycznymi i zaburzeniami odżywiania 

(jadłowstręt psychiczny) a strukturą rodziny i wzorcami relacji rodzinnych. Wybrane zagadnienia terapii dzieci i młodzieży. Terapia 

indywidualna i systemowa.  Ćwiczenia: Potencjalne czynniki zakłócające rozwój (biologiczne, psychospołeczne, indywidualny przebieg 



zmian rozwojowych), różnice pomiędzy nietypowością a psychopatologią rozwoju. Cykl życia i zadania rodziny. Znaczenie obecności 

dziecka i zaburzeń jego rozwoju dla funkcjonowania systemu rodzinnego. Specyfika kontaktu i znaczenie systemowej pracy z rodziną 

w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Najczęstsze zaburzenia rozwoju psychicznego spowodowane chorobą somatyczną. 

Niepełnosprawność intelektualna: etiologia, postacie, szczególne potrzeby i sposoby wspierania rozwoju i terapii w poszczególnych 

okresach. Autyzm wczesnodziecięcy - całościowe zaburzenie rozwoju. Zespół Aspergera, Retta, Hellera. Klasyfikacja DSM – IV i ICD 

– 10.  Symptomy, mechanizm powstawania zaburzenia, rozwojowy kontekst kształtowania się zaburzenia, kontekst rodzinny. Terapia 

zaburzeń autystycznych. Zaburzenia okresu przedszkolnego i szkolnego: zaburzenia lękowe, zespół nadpobudliwości psychoruchowej 

z deficytem uwagi, zaburzenia wydalania, zaburzenia procesu uczenia się. Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania. Wybrane 

problemy dojrzewania i dorastania. Kryzys adolescencyjny. Rodzina a dojrzewanie i dorastanie. Wybrane zaburzenia związane z 

okresem adolescencji: zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania (opozycyjno – buntownicze), zaburzenia nastroju – depresja i 

próby samobójcze. 

39. 
Metody terapii dziecka 

z zaburzeniami rozwoju 

Wspomaganie rozwoju psychicznego a terapia zaburzeń rozwoju. Terapia dysfunkcji poznawczych i zachowań niedostosowanych. 

Podstawowe założenia terapii dzieci: integracja, podmiotowość, jakość życia. Modele terapii i proces dochodzenia do zmian 
korzystnych. Etapy pracy terapeutycznej i metody pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Polisensorycznej 
Stylmulacji wg Pór Roku J. Kielina, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami R. Show. Zabawa 
w terapii. Techniki relaksacyjne. Stosowana analiza zachowania (ABA; Applied Behavior Analysis). Radzenie sobie z emocjami. 

Współpraca z rodzicami w przebiegu terapii dziecka. Konstruowanie ramowych indywidualnych programów terapii w oparciu o analizę 
przypadków. Efekty pracy terapeutycznej. 

40. 
Dzieci ulicy i street 
working 

Pedagogika miasta, jako teoretyczny obszar rozważań o działaniach edukacyjnych na ulicy. Program pedagogiki miasta; modele 
miejskiego uczenia się. Gettoizacja w przestrzeni miejskiej; marginalizacja i wykluczenie społeczne; dzieci ulicy – diagnoza zjawiska. 
Siła i opór w przestrzeni miejskiej (wykluczone dyskursy, rasa, niepełnosprawność, płeć i tekst miasta). Zastosowania praktyczne: 
streetworking i śródmiejskie pedagogie; streetworking na świecie i w Polsce. Metodyka pracy streetworkera. Opracowanie projektów 
edukacyjnych do pracy wychowawczej z wykorzystaniem streetwokingu. 

41. 
Metodyka prowadzenia 

mediacji rówieśniczych 

Pojęcie i rodzaje mediacji. Programy i praktyki naprawcze. Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów. Metody 
wdrażania mediacji rówieśniczych w przestrzeni edukacyjnej. Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza, metoda kształtowania 
postaw; metoda rozwiązywania konfliktów; mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji. Standardy mediacji 

rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych. 

42. 
Warsztat pracy z 

rodziną 

Praca z rodziną tradycyjną: Budowanie granic rodzic-dziecko; Poznawanie uczuć; Stosowanie kar; Stosowanie pochwał; Problemy i 

konflikty; Kształtowanie samodzielności dziecka. Praca z rodziną adopcyjną/zastępczą: Badanie motywacji rodziców;  Budowanie 

relacji rodzic-dziecko; Poznawanie historii dziecka; Budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka. Budowanie poczucia własnej wartości 

dziecka; Korekta niepożądanych form zachowań dziecka; Wspieranie procesu usamodzielniania dziecka. Praca z rodziną dysfunkcyjną. 

43. 
Warsztaty umiejętności 

wychowawczych 

Procesy rozwojowe dzieci i młodzieży – prawidłowości i zaburzenia w rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym, w zależności 
od wieku dziecka; funkcjonowanie systemu, jakim jest rodzina – charakterystyka ról, zaspakajanie potrzeb członków rodziny, zasoby 

rodziny, sposoby komunikowania się poszczególnych członków rodziny ze sobą; wpływ grupy rówieśniczej, środowiska, klasy na 

sytuacje emocjonalną i społeczną dzieci i młodzieży; podstawowe zasady komunikacji: komunikacja egotyczna, komunikacja 
nastawiona na drugą osobę. Komunikacja werbalna, pozawerbalna, budowanie komunikatów pozytywnych – negatywnych, przeszkody 
w komunikacji; budowanie relacji z dzieckiem i jego rodziną, pozytywy i trudności (opór w kontaktach, brak zrozumienia), narzędzia 
do budowania relacji; zasady prowadzenia negocjacji i mediacji. Konflikt, jego rodzaje, podłoże i sposoby rozwiązywania w pracy z 
dziećmi, młodzieżą, wychowawcami, rodzicami; modyfikowanie niepożądanych zachowań ucznia/wychowanka, bez stosowania form 
nacisku i przemocy; wartości, przekonania, postawy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, warunkujące powodzenie w relacjach z 

uczniami i ich rodzinami; zasady budowania u dzieci i młodzieży pozytywnego widzenia siebie, swoich możliwości, zdolności przez 
nauczyciela, wychowawcę, pedagoga; zasady prowadzenia konstruktywnych spotkań indywidualnych, grupowych z dziećmi, młodzieżą, 
rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w tematyce wychowania, relacji, zagrożeń, nauki, trudności emocjonalnych itp., budowanie 
strategii konstruktywnej współpracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami. 



44. Warsztaty teatralne 
Tworzywa teatralne. Środki wyrazu w teatrze. Kompozycja przedstawienia. Adaptacja tekstu na potrzeby przedstawienia amatorskiego. 

Podstawowe zasady poruszania się na scenie i wymowy scenicznej. 

45. Warsztaty muzyczne 

Znaczenie i możliwości wykorzystania potencjału muzyki w realizacji zamierzeń edukacyjnych, pomocowych i wychowawczych. 

Aksjologiczny wymiar „bawienia się” muzyką. Formy edukacji muzycznej. Walory terapeutyczne muzyki w jej wymiarze percepcyjnym 

i ekspresyjnym. Muzykoterapia jako istotny obszar działań w pracy pedagoga. Ćwiczenia i zabawy muzyczne z uwzględnieniem wielości 

ich atrybutów. Organizacja grup muzycznych w placówkach opiekuńczych. Dobre praktyki związane z wykorzystaniem muzyki w pracy 

nauczyciela, pedagoga. 

46. Warsztaty plastyczne 

Wybrane zagadnienia z zakresu historii sztuki. Wybrane zagadnienia z zakresu arteterapii, terapeutyczny wymiar twórczości i kontaktu 

ze sztuką. Elementy interpretacji rysunku. Samodzielna twórczość studentów – dynamiczna działalność, wyrabiająca umiejętność 

zadawania pytań i szukania odpowiedzi oraz kształtowanie formy wypowiedzi, dokonywanie przemyśleń i przekształceń. Integracyjna 

i diagnostyczna funkcja sztuki, związki sztuki z terapią. Rola omówienia pracy. Kreska jako kontur. Poszukiwanie proporcji - portret, 

ćwiczenia rysunkowe, różne techniki plastyczne. Światłocień – martwa natura, ćwiczenia rysunkowe. Plama jako środek wypowiedzi 

plastycznej. Pejzaż – różne rodzaje perspektywy, ćwiczenia malarskie. Zabawa ze światłem i cieniem. Ćwiczenia projektowe, różne 

techniki plastyczne. Wprowadzenie do technik graficznych – monotypia. Kompozycje statyczne, dynamiczne, otwarte, zamknięte, 

rytmiczne, pasowe, dekoracyjne. Kompozycje fakturalne. Konstruowanie form przestrzennych. Zabawy plastyczne. 

47. Neurodydaktyka 

Teoria nauczania oparta na funkcjonowaniu mózgu i jego struktury (brain-based learning). Kluczowe odkrycia neuronauki. Uczenie się 

jako proces poznawczy i behawioralny; uczenie się zachowań. Powtórzenie wiadomości z zakresu budowy i funkcjonowania układu 
nerwowego człowieka oraz integracyjnej działalności mózgu. Przewaga czynnościowa mózgu  - lateralizacja i jej związek z uczeniem 
się matematyki i geografii. Koncepcja inteligencji wg Davida Wechslera – od czego zależą zachowania inteligentne. Inteligencje 
Wielorakie wg Howarda Gardnera. Badanie inteligencji – współpraca psychologa i pedagoga. Profil umysłowości a uczenie się i 
nauczanie. Kluczowe zasady neurodydaktyki – wykorzystanie  przy opracowywaniu form i struktury zajęć, np. lekcje wychowawcze. 
Budowanie zestawu ćwiczeń pobudzających ciekawość uczniów i ich zaangażowanie twórcze, a nie odtwórcze. 

48. 

Wspomaganie rozwoju 

małego dziecka w 

rodzinie i opiece 

zastępczej 

Pojęcia stosowane w pedagogice małego dziecka (wspomaganie, wspieranie, stymulowanie rozwoju, wczesna interwencja). Wpływ 
czynników pre-, peri- i postnatalnych na przebieg rozwoju dziecka. Rozwój i determinanty przywiązania. Cele i zasady wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. Środowiskowe czynniki wpływające na rozwój i zachowanie. Przywiązanie – fazy kształtowania się, 
strategie (wzorce) przywiązania. Konsekwencje jakości przywiązania dla społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka. Metody 
stosowane przez pedagoga w diagnozowaniu małego dziecka. Sposoby wspomagania rozwoju: zabawy fundamentalne, sytuacyjne 
uczenie się, uczenie się przez pośrednictwo, czas podłogowy (Floor time według S. Greenspana), koncepcja Kręgu Ufności J. Powella i 
budowa więzi w relacji terapeutycznej. Charakterystyka dziecka małego przebywającego w instytucjach opiekuńczych. Podstawowe 
założenia opieki nad małym dzieckiem w instytucjach opieki zastępczej. 

49. 

Poradnictwo 

wychowawcze i 

rodzinne 

Rozwój poradnictwa rodzinnego. Potrzeba poradnictwa rodzinnego we współczesności, rola poradnictwa w życiu małżeńskim i 

rodzinnym. Typy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Zadania poradnictwa. Doradca rodzinny w wybranych koncepcjach 

teoretycznych i w praktyce. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy doradcy, cechy i postawy doradcy 

wspierające rozwój wspomaganego (klienta). Budowanie relacji o charakterze bliskim i intymnym (związek nieformalny, małżeństwo). 

Praca poradnicza z parą. Trudności młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o związku. Małżonkowie w konflikcie. Podstawy terapii 

małżeństw. Istota systemowej terapii rodzin.  Macierzyństwo i ojcostwo. Opieka i wychowanie na dzieckiem w rodzinie. Rozwiązywanie 

trudności wychowawczych rodziców wychowujących dzieci. Budowanie więzi i rodzicielstwo bliskości. Rozwód w rodzinie i jego 

konsekwencje. Poradnictwo dla rodzin w trakcie i po rozwodzie. Edukacja i poradnictwo seksualne w domu i w szkole. Pomoc rodzinie 

w przeżywaniu straty i żałoby. Istota systemowej terapii rodzin. 

50. 

Planowanie i 

zarządzanie projektami 

pedagogicznymi 

Pogłębione informacje na temat projektów; programy Unii Europejskiej, programy ministerialne. Project cycle management; kolejne 
elementy realizacji projektu: analiza potrzeb, definiowanie celów (SMART), analiza SWOT, tworzenie harmonogramu, pisanie 
wniosków, zarządzanie zasobami, opracowanie strategii finansowania, fundraising, poszukiwanie organizacji partnerskich, faza 



realizacji projektu, ewaluacja i rozliczenie projektu. Ewaluacja w projekcie, podstawowe techniki ewaluacyjne, rola feedbacku. 
Rozliczenie finansowe i merytoryczne. Opracowanie projektu edukacyjnego lub społecznego. 

51. Praktyka pedagogiczna 

Praktyka realizowana jest w semestrach III, IV, V i VI (6 ECTS) 180 godzin dydaktycznych:  

semestr III - 30 godzin dydaktycznych realizowanych w szkołach (pedagog szkolny, świetlica szkolna), semestr IV - 60 godzin 

dydaktycznych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego (ognisko wychowawcze, świetlica środowiskowa, centra rozwoju i 

aktywności dzieci i młodzieży, środowiskowe domy samopomocy, hospicja, policyjne izby dziecka, organizacje pozarządowe w 

obszarze pracy środowiskowej, schroniska dla bezdomnych, placówki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, 

zespoły zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą), semestr V - 60 godzin dydaktycznych 

realizowanych w placówkach opieki całkowitej (socjalizacyjnych, interwencyjnych, wielofunkcyjnych), w tym: placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, domach samotnej matki z dzieckiem, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych, 

ośrodkach wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, pogotowiach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, kolonie, zimowiska, obozy), 

semestr VI - 30 godzin dydaktycznych realizowanych w wybranej przez studenta placówce (zbieżnej z problematyką pracy dyplomowej 

lub rozszerzającej kompetencje z wybranego zakresu działań opiekuńczych).  

Praktyki realizowane są w formie: a) praktyki hospitacyjnej mającej na celu zapoznanie praktykantów z różnorodnymi placówkami 
związanymi z kierunkiem studiów, b) praktyki asystenckiej, w ramach której praktykant uczestniczy bezpośrednio w działaniach 
podejmowanych przez pracowników placówki/instytucji, prowadząc obserwacje uczestniczące oraz uczestnicząc w przygotowaniu 
zajęć, dokumentacji i innych obowiązkach związanych ze specyfiką instytucji/placówki, c) praktyki zadaniowej, polegająca na 
samodzielnej pracy praktykanta, przygotowaniu oraz realizacji własnych projektów w wybranej placówce/instytucji. 
Przebieg praktyki oraz informacje związane z realizacją założonych zadań rejestrowane są przez studentów w dzienniku praktyk, z 

uwzględnieniem: a) opisu placówki/instytucji z uwzględnieniem jej specyfiki, przeznaczenia i struktury, b) opisu podstawowych zadań 
pracowników, c) opisu metod, form oraz narzędzi pracy stosowanych w placówce/instytucji, d) opisu udostępnionej w ramach praktyki 
dokumentacji placówki/instytucji, e) opisu przeprowadzonych obserwacji, f) dodatkowych informacji uzyskane od pracowników 
placówki/instytucji, g) subiektywnych uwag praktykanta, dotyczących podejmowanych w czasie praktyk działań z uwzględnieniem 
możliwości i ograniczeń. 

Dodatkowo praktykant: dokonuje diagnozy i opisu indywidualnego przypadku, opisuje konspekty zajęć lub innych form aktywności 

prowadzonych samodzielnie, współprzygotowanych oraz sprawozdania z zajęć hospitowanych, opisuje realizację szkoleń, warsztatów 

lub innych form pracy zgodnych z profilem placówki/instytucji, zarówno prowadzonych samodzielnie, współprzygotowanych oraz 

hospitowanych. 

52. 
Seminarium 

licencjackie 

Przygotowanie pracy licencjackiej obejmuje trzy etapy: w pierwszym etapie studenci określają problematykę, problem badawczy i 

założenia projektu; w kolejnym – określają procedury i gromadzą dane (teoretycznych, empirycznych), służące rozwiązaniu przyjętego 

problemu. W etapie trzecim studenci realizują projekt, a następnie podejmują krytyczną refleksję – weryfikują dane, przeprowadzają 

analizę wyników oraz dokonują ich prezentacji. Tematy: Rodzaje prac dyplomowych – od naukowej do projektowej. Zasady i formy 

pisania pracy (założenia ogólne, struktura). Zakres tematyczny prac dyplomowych proponowany przez promotora oraz analiza 

tematów proponowanych przez studentów (akceptacja, korekta, negacja z sugestią zmiany). Gromadzenie materiału teoretycznego, 

niezbędnego do uszczegółowienia procedury badawczej; Plany prac (temat, problem, paragrafy) – korekta, uzupełnienie. Kryteria 

gromadzenia danych i analizy materiału teoretycznego. Prezentacja cząstkowych wyników eksploracji teoretycznych. Szczegółowa 

analiza problemu i materiału teoretycznego. Krytyczna analiza i dyskusja; Weryfikacja merytoryczna. Konstruowanie narzędzi 

badawczych lub projektowych. Przygotowanie procedury – kontakt z placówkami, w których ma być projekt realizowany. 

Uszczegółowienie kryteriów gromadzenia danych i analizy materiału empirycznego. Symulacja i analiza postępowania studenta w 

sytuacji gromadzenia danych. Gromadzenie materiału empirycznego. Ostateczna weryfikacja i korekta. Realizacja projektu w 

placówce. Analiza wyników. Wnioski końcowe. Złożenie pracy, przygotowanie do egzaminu i obrona. 

        Specjalność:  Resocjalizacja 



27. 
Teorie przyczyn 

przestępczości 

Klasyfikacja koncepcji kryminologicznych.  Pozytywne i negatywne skutki przestępczości i dewiacji. Skutki ekonomiczne i 
dezorganizacyjne. Strach przed przestępczością, wiktymizacja. Wybrane zagadnienia wiktymologiczne (typy ofiar, pojęcie prowokacji, 

ofiara a system wymiaru sprawiedliwości). Ciemna liczba przestępstw i dewiacji.  Kontrowersje wokół czynników biologicznych 
wyjaśniających zachowania przestępcze i dewiacyjne (teorie antropologiczne, genetyczne, płeć, wiek a przestępstwo, biochemiczne 
wyznaczniki przestępczości i dewiacji).  Strukturalne uwarunkowania patologii społecznej i dewiacji. Funkcjonowanie społeczeństwa a 
dewiacja. Koncepcja R. Mertona. Dewianci „nadnormalni”.  Teorie psychoanalityczne. Założenia psychoanalizy dotyczące 
kryminogenezy jednostkowej. Przyczyny popełnienia przestępstw wg psychoanalityków. Psychoanalityczne klasyfikacje przestępców – 
wskazania wychowawczo-terapeutyczne. Teorie: Freuda, Aleksandra i Stauba, Andersen, Friedlander, Healy, Pinatel, Adler. Wstyd i 
przemoc wg Jamesa Gilligana.  Teorie integracyjne. Człowiek jako całość. Współistnienie zależności wyznaczających zachowanie 

człowieka. Teoria czynnika genetycznego i dynamicznego przestępstwa, teoria reaktywnych i autonomicznych zachowań 
przestępczych. Koncepcja napięcia Roberta Agnew.  Kontrola społeczna. System kontroli społecznej. Sankcje i ich rodzaje. Kontrola 
społeczna pierwotna i wtórna. Patologia kontroli społecznej. Teorie kontroli społecznej wyjaśniające powstrzymywanie się człowieka 
od zachowań przestępczych (E. Durkheim, Reiss, Nye, Hirschi).  Kulturowe uwarunkowania patologii społecznej. Szkoła ekologii 

społecznej. Teoria zróżnicowanych związków. Teoria konfliktu kultur.  Teorie podkultur - Cohena, Millera, Clowarda i Ohlina. Teoria 
neutralizacji Sykesa i Matzy.  Teorie reakcji społecznej. Podstawowe założenia symbolicznego interakcjonizmu. Kitsuse i Cicourel. 
Erikson. Becker i jego „outsiders”. Rodzaje dewiacji i typy naznaczeń. Spirala dewiacyjna. Dewiacja a porządek społeczny. Przyczyny 

stygmatyzacji. Mechanizmy naznaczania. 

28. 

Psychologia kliniczna i 

społecznego 

niedostosowania 

Przedmiot i rozwój psychologii klinicznej.  Paradygmat patogeniczny i salutogeniczny w kształtowaniu przedmiotu psychologii klinicznej.  
Norma, klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.  Sposoby ujmowania niedostosowania społecznego.  
Niedostosowanie społeczne jako kategoria teoretyczna. Wybrane typologie niedostosowania społecznego.  Przykładowe narzędzia 
stosowane w diagnozie niedostosowania społecznego.  Zaburzenia w zachowaniu (CD) i opozycyjno-buntownicze (ODD) i 
nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD).  Zaburzenia osobowości – wiązki zaburzeń osobowości oraz kategorialne 
i dymensjonalne ujęcie w systemie DSM-5.  Antysocjalne zaburzenie osobowości (ASPD) a psychopatia.  Zaburzenia lękowe u dzieci i 
młodzieży. Uwarunkowania zaburzeń lękowych.  Depresja u dzieci i młodzieży.  Przyczyny niedostosowania społecznego – 

biopsychiczne i społeczne uwarunkowania niedostosowania.  Uwarunkowania i psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie.  

Psychospołeczne skutki przemocy wobec dzieci.  Kierunki i zastosowania psychoterapii i pomoc psychologiczna. 

29. Pedagogika specjalna 

Pedagogika specjalna jako nauka. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej.  Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej.  Relacje 
pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką.  Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.  Opieka nad osobami z 
niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.  Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej.  Skala i dynamika 
niepełnosprawności.  Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.  Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi 
niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle 
chorych, osób z autyzmem).  Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Idea integracji osób z 

niepełnosprawnością ze społeczeństwem.  Edukacja włączająca w odniesieniu do jednostek z niepełnosprawnościami, zaburzeniami 
rozwoju lub formami niedostosowania społecznego – idea, zasady, realizacja. Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych 
przejawach ludzkiej aktywności.  Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego – 
sprzężenia niedostosowania społecznego i niepełnosprawności.  Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, 

wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością.  Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece 
specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością.  Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.  Analiza porównawcza 
i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących 

efektywności wyrównywania szans edukacyjnych. 

30. 

Podstawy prawa 

rodzinnego   

i opiekuńczego 

Człowiek jako osoba fizyczna w prawie cywilnym.  Zawarcie małżeństwa.  Małżeństwa konkordatowe.  Ustanie małżeństwa.  Małżeńskie 
ustroje majątkowe.  Prawa i obowiązki małżonków.  Separacja.  Opieka.  Kuratela.  Władza rodzicielska.  Przysposobienie.  Obowiązek 

alimentacyjny. 

31. 
Prawne podstawy 

resocjalizacji 
Specyfika języka prawnego i prawniczego. Źródła prawa. Podmioty i przedmioty prawne, treść przepisów prawnych. Przestępstwo i 
jego podziały. Kara i jej funkcje. Zasady wykonywania kar w prawie polskim. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną. Środki 



 probacyjne i zapobiegawcze. Znamiona wybranych przestępstw prawa karnego. Pojęcie i struktura procesu karnego. Podmioty procesu 
karnego. Postępowanie dowodowe. Sytuacja prawna nieletniego. Wychowanie w trzeźwości i zapobieganie narkomanii. Dozór kuratora. 

Postępowanie wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne. 

32. 
Europejskie systemy 

resocjalizacji 

Podstawowe źródła informacji o przestępczości i ich ocena. Tendencje rozwojowe przestępczości w Polsce i innych krajach europejskich.  

Zjawiska społeczne o ujemnym potencjale kryminogennym. Czynniki ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska 
kulturowe o negatywnej treści społecznej.  Współczesne tendencje w polityce kryminalnej i ich konsekwencje dla systemów 
resocjalizacji.  Prawne i pedagogiczne reakcje na przestępczość dzieci i młodzieży. Międzynarodowa współpraca w zakresie 
postępowania z nieletnimi. Współczesne systemy resocjalizacji instytucjonalnej i alternatywnej.  Resocjalizacja nieletnich w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Ewolucja polskiego systemu resocjalizacji nieletnich. Resocjalizacja nieletnich w Europie Zachodniej.  Modele 
oddziaływań resocjalizacyjnych w krajach pozaeuropejskich. Amerykańskie rozwiązania w resocjalizacji nieletnich. Postępowanie z 
nieletnimi w Kanadzie. Resocjalizacja nieletnich w Japonii. Glen Mills Schools - pensylwański model oddziaływania resocjalizacyjnego. 

33. Patologia społeczna 

Patologia społeczna, kryminologia socjologia prawa i moralności – wyjaśnienie tradycji, zakresu i współczesnego znaczenia tych 

dyscyplin. Wyjaśnienie podstawowych terminów (dewiacja, dewiacja pierwotna i wtórna, zorganizowana, patologia społeczna).  Norma 

i patologia w zachowaniu ludzkim. Trudności diagnostyczne. Wskaźniki „nienormalności”. Zachowanie „normalne” a zachowanie 
„optymalne”. Zaburzenia w zachowaniu jako specyficzne zjawisko patologii społecznej.  Degeneracja form życia społecznego-agresja 
i przemoc, anonimowość i dezindywiduacja, społeczne usankcjonowanie zła , dehumanizacja stosunków między ludźmi.  Kontrola 
społeczna. System kontroli społecznej. Sankcje i ich rodzaje. Kontrola społeczna pierwotna i wtórna. Patologia kontroli społecznej.  
Stereotypy i uprzedzenia jako mechanizmy generowania dewiacji.  Kreowanie kozła ofiarnego jako mechanizm dewiacji.  
Dysfunkcjonalność  instytucji wychowawczych i resocjalizacyjnych. Wewnętrzne i zewnętrzne wskaźniki dysfunkcjonalności. Drugie 

życie w zakładach penitencjarnych, przemoc w szkole, „fala” w koszarach, „mobbing”, kliki.  Alkoholizm. Etiologia. Struktura. 
Dynamika. Zespół uzależnienia. Skutki indywidualne i społeczne. Przestępczość a spożycie alkoholu. Profilaktyka i terapia.  
Narkomania. Etiologia. Struktura. Dynamika. Mechanizmy uzależnienia. Scena narkotykowa. Narkotyki a przestępczość. Leczenie i 
profilaktyka.  Hazard. Skutki, przyczyny, charakterystyka .Terapia hazardzistów.  Samobójstwo. Etiologia. Struktura. Dynamika. 
Zespół presuicydalny. Samobójstwo a kultura. Sposoby przeciwdziałania.  Prostytucja dorosłych i nieletnich.  Prostytucja a 

przestępczość. Możliwości profilaktyki.  Subkultury młodzieżowe a zjawiska patologiczne.  Sekty religijne – destruktywne następstwa 
oddziaływania na dzieci i młodzieży.  Bieda jako czynnik wyzwalający przestępczość, wykluczenie społeczne i dewiację (rodziny żyjące 

w biedzie, bezrobocie, bezdomność).  Patologiczne systemy społeczne. Cechy i uwarunkowania totalizmu. Faszyzm i komunizm.   
Zagrożenie środowiska naturalnego jako zjawisko patologiczne.  Styl życia jako wyznacznik chorób społecznych (HIV /AIDS). 

34. 
Pedagogika 

resocjalizacyjna 

Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk o wychowaniu:  Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej. Interdyscyplinarny 
charakter wiedzy o profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Pedagogika resocjalizacyjna w obszarze pedagogiki specjalnej.  
Resocjalizacja a idea i zasady edukacji włączającej. Konstrukt teoretyczny wykolejenia wg Czapówa (zaburzone zachowanie, zaburzone 
stany osobowości, przyczyny niezależne od podmiotu). Zaburzone stany osobowości w koncepcji wykolejenia z Czapówa (psychopatia 
– osobowość agresywno-lękowa – zaburzenia emocjonalne – nerwica).  Proces wykolejenia – stadia (reaktywne i autonomiczne)i drogi 
prowadzące do wykolejenia ((zwichnięta socjalizacja, demoralizacja, socjalizacja antagonistyczno-destruktywna).  Teorie wyjaśniające 

zachowanie i zmianę zachowania w kontekście resocjalizacyjnym. Teoria Planowego Zachowania Ajzena (zachowanie a intencja, źródła 
intencji – postawa, norma subiektywna, kontrola behawioralna). Teoria interakcyjno-integracyjna Waltersa oraz integracyjna teoria 

Robinsona a paradygmaty psychologii i kryminologii.  Typologia wykolejenia społecznego a indywidualizacja oddziaływań 
resocjalizacyjnych - model Czapówa, model Quaya, model dojrzałości interpersonalnej (I-level)).  Wg DSM- charakterystyka wybranych 
jednostek klinicznych - ODD, ADHD, CD, ASPD. Antysocjalność i psychopatia w cyklu życia. Dwa modele antysocjalności wg Moffitt 
(ograniczona do adolescencji i przetrwała w cyklu życia). Psychopatia w modelu triarchicznym Patricka. Cechy psychopatii wg 
Pospiszyla, wg Cleckleya, wg Hare’a.  Neurobiologiczny kontekst resocjalizacji. Biologiczne uwarunkowania antysocjalności – aspekt 

genetyczny, dysfunkcje mózgu i ich źródła, neurorozwojowy aspekt zaburzeń zachowania i zachowań ryzykownych.  Koncepcja 
resocjalizacji. Historia instytucji rozwój koncepcji resocjalizacji w Europie i USA (system celkowy, system progresywny, system 
rodzinny, system republik i wiosek dziecięcych). Historia instytucji oraz rozwój koncepcji resocjalizacji w Polsce.  Współczesne systemy 
i modele oddziaływań resocjalizacyjnych. Systemowe ujęcie oddziaływań resocjalizujących wg Czapówa i Pytki. Triada opieka-
wychowanie-terapia. Triada psychotechnika-socjotechnika, kulturotechnika. Typologia systemów resocjalizacji w warunkach 



zakładowych (charakterystyka systemu dyscyplinarno–izolacyjnego, progresywnego, socjopedagogicznego, indywidualnego, 
homogenicznego i komplementarnego).  Zadania, charakterystyka funkcjonowania i efektywność placówek dla nieletnich oraz 

resocjalizacji w warunkach wolnościowych (środowiskowych). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych: Określenie miar 
efektywności. Czynniki warunkujące skuteczność resocjalizacji. Zasady w pedagogice specjalnej i resocjalizacyjnej: wg Doroszewskiej, 
Czapówa, Lipkowskiego. 

35. Metodyka resocjalizacji 

Istota metodyki resocjalizacji, jej cele i zadania. Powiązania metodyki z innymi dyscyplinami: pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, 
socjologia, patologia, kryminologia, aksjologia, prawo, medycyna i inne.  Rozwój metod wychowania resocjalizującego w dziejach 
opieki nad dzieckiem zaburzonym w zachowaniu. Wybitni teoretycy i praktycy wychowania resocjalizującego.  Sprofilowanie placówek 
resocjalizacyjnych, charakterystyka ich specyfiki i struktury organizacyjnej. Symptomy niedostosowania społecznego i ich klasyfikacja 
według zaburzonych sfer osobowości.  Teleologia oddziaływań resocjalizacyjnych.  Konstrukcja scenariuszy zajęć resocjalizujących.  
Systemy wychowawcze wspierające i inspirujące oddziaływania resocjalizacyjne - dyscyplinarny, progresywny, socjopedagogiczny, 

indywidualny, homogeniczny, heterogeniczny. Walory i wady systemów wychowawczych, jako źródło refleksji nad organizacją metod 
pracy resocjalizacyjnej ze społecznie niedostosowanymi.  System komplementarny jako eklektyczna koncepcja optymalnej strategii 

resocjalizacji.  Etapy i zasady resocjalizacji.  Metody, formy i środki oddziaływań resocjalizujących: metoda wpływu osobistego, 
przykładu własnego, przekonywania, doradzania wychowawczego, oddziaływań sytuacyjnych, organizowania doświadczeń.  
Programowanie pracy resocjalizacyjnej, indywidualny program resocjalizacji (IPR oraz IPET), program oddziaływań resocjalizacyjnych 
w grupie wychowawczej (POR). Właściwości uczniów niedostosowanych społecznie: poziom inteligencji, uwarunkowania 

temperamentalne, poziom zaniedbania dydaktycznego w zakresie czytania, pisania, operacji arytmetycznych, opóźnienia szkolne 
(organizacyjne), aspekty behawioralne, poznawczo-intelektualne, emocjonalne, wolicjonalno-normatywne. Resocjalizująca funkcja 
nauki szkolnej. Ortodydaktyczne zasady wspierające kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie. Stymulowanie i wzmacnianie 
motywacji uczenia się. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w placówkach dla nieletnich. Organizacja i przebieg nauki własnej w 
placówkach resocjalizacyjnych. Funkcjonowanie zespołów korekcyjno-wyrównawczych i dokumentowanie pracy.  Studenckie 
wolontariaty w zakresie pomocy wychowankom zaniedbanym dydaktycznie.  Sposoby podnoszenia aspiracji edukacyjnych wśród 
nieletnich.  Istota oraz zasady funkcjonowania grup antagonistyczno-destruktywnych w placówkach resocjalizacyjnych: nieformalne 

struktury społeczne, przejawy (język podkulturowy, symbolika tatuaży, „twórczość artystyczna’’ o tematyce podkultury przestępczej). 

Sposoby eliminowania podkultury przestępczej. Wypadki nadzwyczajne placówkach resocjalizacyjnych i sposoby przeciwdziałania.  
Możliwości wspierania resocjalizacji elementami  technik psychokorekcyjnych, (trening autogenny, psychodrama, arteterapia, 
muzykoterapia, psychogimnastyka, pantomima, choreoterapia, masaże terapeutyczne, fotodram, biblioterapia.  Metodyczne aspekty 
przyjmowania pensjonariuszy do placówek resocjalizacyjnych. Pedagogiczno-prawne podstawy zwalniania wychowanków placówek 
resocjalizacyjnych.  Pomoc postpenitencjarna i opieka następcza.  Pedagogiczno-psychologiczna analiza porażek i sukcesów w pracy 
resocjalizacyjnej. 

36. 
Prawa człowieka  

i ich ochrona 

Prawa i wolności człowieka - podstawowe pojęcia. Katalog praw i wolności człowieka. Zarys historii i  filozofii praw człowieka.  Krajowy 

system ochrony praw i wolności człowieka. Ochrona konstytucyjna i ustawowa (źródła prawa).  Sądy powszechne jako instrument 
ochrony praw człowieka. Rola innych instytucji (TK, BRPO, TS, organy kontroli państwowej, ochrony prawnej) oraz organizacji 
pozarządowych w ochronie praw człowieka.  System Europejski oraz regionalne systemy ochrony praw człowieka. (Europejska 
Konwencja Praw Człowieka).  Globalny system ochrony praw i wolności człowieka(ONZ).  Prawo do godnego traktowania w instytucjach 

izolacyjnych. Europejskie Reguły Więzienne. Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami.  Organizacje pozarządowe 
chroniące prawa więźniów. 

37. 
Seminarium 

monograficzne 

Uzależnienia od substancji i od czynności (pojęcie, diagnoza, objawy użycia i przedawkowania substancji, etiologia i fazy problemu, 
prewencja, korekcja) – semestr IV.   Nieadekwatne osiągnięcia szkolne, bezradność intelektualna (pojęcie, diagnoza, objawy, etiologia, 
fazy problemu, prewencja, korekcja) – semestr V.  Przemoc w środowisku szkolnym (pojęcie, diagnoza, objawy, etiologia, fazy 

problemu, prewencja, korekcja) – semestr VI.  Przygotowanie raportu z analizy literatury lub/i badań w każdym z powyższych 
obszarów. 

38. 
Diagnostyka w 

resocjalizacji 

Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Zachowanie normalne a zachowanie optymalne. Norma zdrowia psychicznego. Modele 
zdrowej osobowości.  Przystosowanie a niedostosowanie społeczne – koncepcje i mechanizmy. Kryteria niedostosowania społecznego; 
pojęcie normy i wzorca. Proces niedostosowania - aspekty jednostkowe, instytucjonalne i społeczne.  Diagnozowanie w resocjalizacji i 



praktyce społecznej. Diagnoza pedagogiczna a diagnoza interdyscyplinarna. Diagnoza i jej rola w wychowaniu resocjalizującym. 
Warunki dobrej diagnozy. Podstawowe błędy diagnostyczne.  Wybrane techniki diagnozowania: wywiad, obserwacja, skala, analiza 

dokumentów, ankieta. Wykorzystanie podstawowych metod i technik diagnozy pedagogicznej w profilaktyce i resocjalizacji.  
Praktyczne i interpersonalne kompetencje w diagnozowaniu.  Konstruowanie opinii pedagogicznych.  Etyczne kwestie procesu 
diagnozowania.   

39. 
Metodyka resocjalizacji 

w środowisku otwartym 

Teoretyczne podstawy pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym. Charakterystyka metodyki wychowania resocjalizującego w 
środowisku otwartym jako dyscypliny pedagogicznej. Podstawowe pojęcia wychowania resocjalizującego.  Krytyka resocjalizacji w 
warunkach izolacji.  Współczesne tendencje i kierunki w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi w środowisku otwartym. Pozazakładowe 
formy oddziaływania resocjalizacyjnego na nieletnich.  Kuratela sądowa jako alternatywa resocjalizacji instytucjonalnej.  Rola, cele i 
zadania kurateli sądowej jako środka ochrony i zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.  Podstawowe zasady i etapy pracy 
kuratora sądowego.  Rola kuratora dla nieletnich w postępowaniu sądowym.  Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i 

organizacjami społecznymi.  Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą.   Kontrola i przymus a podmiotowość podopiecznego w nadzorze 
kuratorskim.  Metody, techniki, procedury pracy kuratora sądowego.  Praktyczne stosowanie zasad wychowania resocjalizującego w 

pracy kuratora sądowego.  Diagnozowanie sytuacji wyjściowej podopiecznego, opracowanie i realizacja projektu resocjalizacji.  
Konsultacja rodzinna jako środek stymulujący resocjalizację.  Ograniczenia w pracy kuratora sądowego. 

40. 
Metodyka pracy 

profilaktycznej 

Pojęcie niedostosowania społecznego, zaburzenia w zachowaniu, syndromu zachowań problemowych, profilaktyki.  Teorie zachowań 
problemowych.  Wczesne objawy niedostosowania społecznego.  Poziomy i strategie profilaktyki.  Cechy dobrego programu 
profilaktycznego.  Konstruowanie programów i projektów profilaktycznych.  Programy prewencyjne skoncentrowane na wzmacnianiu 
potencjału wychowawczego rodziny oraz na kształtowaniu kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży. Pojęcie 

kompetencji emocjonalno-społecznych. Rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych w cyklu życia i ich znaczenie regulacyjne. 
Metody poznawania kompetencji społecznych: socjometria, obserwacja, wywiad, ankietowanie, testy. Wspieranie rozwoju umiejętności 
społecznych dzieci. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez gry i zabawy. Trening umiejętności społecznych dzieci i 
młodzieży. Indywidualne i grupowe sposoby pracy wychowawczej ukierunkowane na rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych 
dzieci i młodzieży. Profilaktyka w pracy pedagoga szkolnego i kuratora sądowego.  Przykłady dobrej praktyki w zakresie profilaktyki 

przemocy, uzależnień, niepowodzeń szkolnych, przestępczości.  Patologia działania instytucji i rodziny jako źródło niedostosowania.  
Readaptacja społeczna wychowanków instytucji resocjalizacyjnych.  Możliwości zapobiegania powrotności do przestępstwa. 

41. 

Metodyka pracy 

korekcyjnej z  

dzieckiem z 

z zaburzeniami  

w zachowaniu 

Definicje, klasyfikacje i objawy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży według ICD oraz DSM-5.  Przyczyny zaburzeń zachowania u 

dzieci i młodzieży  ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn środowiskowych.  Gniew i agresja w okresie niemowlęcym, 
poniemowlęcym i przedszkolnym oraz sposoby korygowania zachowań dzieci i rodziców w ujęciu Thomasa. B. Brazeltona.  Zachowania 
problemowe u dzieci w młodszym wieku szkolnym - charakterystyka, objawy, przyczyny, sposoby kompensowania i korekcja ze 
szczególnym uwzględnieniem technik behawioralnych proponowanych przez M. Zielińską.  Charakterystyka zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej oraz pomoc uczniom w domu i w szkole. Przykładowe scenariusze zajęć  proponowane przez V. Florkiewicz.  Model 
rozwiązywania problemów dzieci impulsywnych poprzez współdziałanie.  Ukierunkowane na jednostkę i grupę strategie redukowania 
agresji wśród młodzieży.   Strategie zwalczania zastraszania w szkole i szkolnej przemocy. Wagary jako objaw zaburzeń w zachowaniu 

- charakterystyka, sposoby pomagania uczniom nauczycielom.  Dzieci zahamowane i nieśmiałe - charakterystyczne problemy, 
przyczyny, sposoby pomagania, sugestie wychowawcze.  Socjoterapia w pracy z wychowankiem z zaburzeniami zachowania- 

propozycja J. Jagieły.  Wspieranie rodziców i nauczycieli dzieci z zaburzeniami zachowania w ujęciu A. Kołakowskiego.  Rozwiązywanie 
konfliktów miedzy uczniami w pracy pedagoga – propozycja Covan, Palomares i Schelling. Trening umiejętności społecznych jako 
metoda terapeutyczna dla młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami 
problemowymi oraz ich rodziców - własny projekt działań wychowawczych. 

42. 
Pedagogika 

penitencjarna 

Przedmiot zainteresowań pedagogiki penitencjarnej.  Organizacja współczesnego systemu więziennictwa w Polsce (typy zakładów 
karnych, systemy odbywania kary pozbawienia wolności ze szczególnym uwzględnieniem pedagogicznych walorów systemu 

programowej resocjalizacji; charakterystyka populacji więźniów, prawa i obowiązki więźniów).  Psychospołeczne konsekwencje izolacji 
więziennej zjawisko derywacji potrzeb, przeciążenie i utrudnienia, zakład karny jako instytucji konfliktogenne – uwarunkowania – 
konsekwencje.  Zjawisko podkultury więziennej w kontekście barier resocjalizacji penitencjarnej. Teorie podkultury więziennej (teoria 
importacji, deprywacji potrzeb). Podział i charakterystyka nieformalnych grup w zakładzie karnym.  Funkcjonariusze więzienni, ze 



szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy kadry psychologiczno – pedagogicznej. „Osobowość” wychowawcy penitencjarnego.  
Wychowanie resocjalizujące a penitencjarystyka (metodyka oddziaływania resocjalizującego w świetle kodeksu karnego 

wykonawczego; metody i środki oddziaływania na więźniów).  Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych, 
jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji.   Specyfika resocjalizacji penitencjarnej więźniów młodocianych.  Uwarunkowania 
skuteczności oddziaływań psychokorekcyjnych na terenie zakładu karnego na przykładzie programu Prison Smart.  Oddziaływanie 
resocjalizacyjne wobec alkoholików. Program AA w warunkach izolacji więziennej.  Wybrane zagadnienia pomocy postpenitencjarnej 
w Polsce i na świecie. 

43. 

Podstawy organizacji i 

zarządzania placówkami 

edukacyjnymi 

Zarządzanie (istota, pojęcie, przedmiot nauki o zarządzaniu). Podstawowe funkcje procesu zarządzania. Podstawowe zasady 
nowoczesnego zarządzania. Najnowsze tendencje, kierunki zarządzania oświatą. Przeszkody w kierowaniu (związane z: kwalifikacjami 
kierowników, postawami kierowników, czynnikami wewnętrznymi  i  zewnętrznymi szkoły, przeszkody w kierowaniu według  
M.Fullana). Pojęcie stylu kierowania. Czynniki wyznaczające styl kierowania. Typologie stylów kierowania (R.Lippita  i  R.K.White`a,  

R. Likerta,  R.R.Blake`a i J.S.Montona,  W.J.Reddina). Ewolucyjna teoria przywództwa (teoria dojrzałości podwładnych)  P.Hersey`a  i  
K.H.Blancharda. Pożądane cechy współczesnego dyrektora placówki edukacyjnej. Zadania, role i funkcje kierownicze dyrektora 

współczesnej placówki edukacyjnej. Kompetencje kierownicze. Podstawowe funkcje i umiejętności kierownicze menadżera oświaty. 

44. 
Metody terapii 

pedagogicznej 

Dydaktyka specjalna a terapia pedagogiczna. Podstawy dydaktyki specjalnej – pojęcia, zasady, metody ortodydaktyki. Pojęcie terapii 
pedagogicznej. Korekcja i kompensacja jako podstawowe formy działań terapeutycznych.  ADHD – istota, typy, objawy i ich dynamika, 
diagnoza w tym różnicowanie z innymi zaburzeniami, wyjaśnienia etiologiczne, sprawdzone metody w terapii i edukacji.  Trudności z 
czytaniem i pisaniem – istota, typy, objawy, diagnoza, wyjaśnienia etiologiczne, metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej.  Trudności 
w uczeniu się matematyki  – istota, formy, objawy, diagnoza, wyjaśnienia etiologiczne, metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej.  

Resocjalizacyjne funkcje nauczania. Oczekiwania uczniów niedostosowanych wobec systemu dydaktycznego a metody nauczania. 
Potrzeby i zasady terapii pedagogicznej w populacji niedostosowanych. 

45. Praktyka pedagogiczna 

W ramach 180 godzin praktyk studenci zapoznają się z funkcjonowaniem różnych placówek edukacyjnych, wychowawczych oraz – 
zgodnie z profilem specjalności – resocjalizacyjnych. Każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyki w instytucji karnej (Zakład 
Karny lub Areszt Śledczy) – w wymiarze 30 godzin, poprawczej (Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, MOAS) lub 

wychowawczej (MOW, ośrodek socjoterapii, sąd – przy kuratorze) – w wymiarze 60 godzin oraz edukacyjnej (szkoła np. praktyka przy 
pedagogu szkolnym lub w szkole funkcjonującej w ramach placówki wychowawczej lub resocjalizacyjnej) w wymiarze minimum 60 
godzin.  Niezależnie od tego studenci odbywają praktykę ogólnopedagogiczną (30 godzin), w trakcie której poznają funkcjonowanie 

szkoły i innych instytucji edukacyjnych. Szczegółowy program i zasady zaliczenia praktyki określa stosowna instrukcja, według 
poniższych reguł ogólnych.  Praktyka obejmuje (1) hospitowanie i asystowanie w pracy personelu zakładowego oraz projektowanie i 
realizowanie pod nadzorem personelu działań własnych zgodnych w programem obowiązującym w placówce;  (2) zapoznanie się z 
dokumentacją pracy w placówce (regulaminy, programy wychowawcze zarówno adresowane do grupy jak i jednostki);  (3) 
przygotowanie zestawu konspektów zajęć lub innych projektów edukacyjnych wraz z teoretycznym uzasadnieniem projektowanych 
działań i analizą sposobu realizacji;  (4) przygotowanie analiz indywidualnych przypadków w oparciu o dokumentację oraz własne 
działania diagnostyczne (wywiady, rozmowy itp.); (5) przygotowanie przez studenta pisemnego raportu z praktyki zawierającego: (a) 

sprawozdanie z jej przebiegu, (b) uwagi na temat pozytywnych i negatywnych aspektów całości realizowanej praktyki, (c) osiągniętych 
sukcesów, napotkanych trudności, (d) wszelkie inne spostrzeżenia i uwagi związane z praktyką, (e) wnioski końcowe. 

46. 
Seminarium 

licencjackie 

Ogólne informacje o przygotowaniu pracy licencjackiej. Trzy etapy: w pierwszym etapie studenci określają problematykę, problem 
główny i ogólne założenia projektu; w kolejnym – określają procedury i gromadzą dane (teoretyczne, empiryczne) służące rozwiązaniu 
podjętego problemu; w trzecim studenci planują i realizują swój projekt i podejmują krytyczną refleksję nad nim – weryfikują dane, 
przeprowadzają analizę wyników oraz dokonują ich prezentacji. Określenie możliwych form prac dyplomowych – aplikacyjnej, 
monograficznej, teoretycznej i projektowej. Zasady i formy pisania pracy dyplomowej (założenia ogólne, struktura pracy). Określenie 
zakresu tematycznego prac dyplomowych proponowanego przez promotora oraz ustosunkowanie się promotora do tematów 

proponowanych przez studentów. Wymagania stawiane pracy. W ramach specjalności resocjalizacyjnej prace dotyczyć powinny: (a) 
etiologii niedostosowania i zachowań problemowych, (b) oddziaływań resocjalizacyjnych lub/i profilaktycznych ukierunkowanych na 
wybrane jednostki lub na grupę wychowawczą, (c) weryfikacji skuteczności oddziaływań i sposobów ich optymalizacji. Praca 
dyplomowa musi mieć zatem jasne odniesienia do działań edukacyjnych/korekcyjnych lub/i diagnostycznych w zakresie resocjalizacji 



lub profilaktyki. W pracy należy wyraźnie określić problem praktyki resocjalizacyjnej lub profilaktycznej, którego rozwiązaniu jest ona 
podporządkowana. Niezależnie od jej rodzaju powinna ona wskazywać konkretne teorie naukowe, które stanowią podstawę 

podejmowanych w jej ramach działań. W odniesieniu do projektów oddziaływań resocjalizacyjnych lub profilaktycznych należy określić 
ich cele zgodnie z regułą SMART. Kwerenda biblioteczna i zgromadzenie materiału teoretycznego, niezbędnego do uszczegółowienia 
procedury realizowanej w pracy dyplomowej oraz gromadzenie danych empirycznych w ramach diagnozy podporządkowanej 
problemowi rozwiązywanemu w pracy. Etyczno-prawne aspekty działań badawczych i pisarskich. Standardy edytorskie obowiązujące 
przy pisaniu pracy licencjackiej. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocena ich wartości. Procedura konstruowania projektu 
edukacyjnego. Uzasadnienie wyboru celów (reguła SMART), określenie strategii i metod, określenie zadań operacyjnych i dobór 
adekwatnych sytuacji wychowawczych, opis procedury ewaluacji wyników programu.  Teoretyczne podstawy projektowania 

oddziaływań resocjalizacyjnych i prewencyjnych – teorie etiologii problemów i zaburzeń oraz teorie zmiany zachowań i postaw. 
Diagnoza jako podstawa projektowania i ewaluacji działań. Realizacja zadań pracy według zaprojektowanej procedury. Krytyczna 
refleksja nad osiągniętymi rezultatami i sformułowanie wniosków. Edycja pracy jako raportu z przeprowadzonego projektu. 

 

 


