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Pedagogika resocjalizacyjna 

 

  

Kierunek: Pedagogika  
Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil  ogólnoakademicki 

Studia  I stopnia 

 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna 

Kod przedmiotu: MO_PR_1_1 
Rok akademicki: 2017/2018 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów: 3 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

*Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki dotycząca psychospołecznych uwarunkowań 

funkcjonowania człowieka w społeczeństwie 
 

 

 

 
CELE PRZEDMIOTU 

*Zaznajomienie studentów z podstawową terminologią i podstawami teoretycznymi pedagogiki 
resocjalizacyjnej 

*Zapoznanie studentów z formami oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i 

zamkniętym. 
 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu K_W01 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 8 

Ćwiczenia 15 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 55 76 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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pedagogiki resocjalizacyjnej i rozumie jej miejsce w 

systemie nauk, cele i zadania.  

K_W13 

 

W02 

Charakteryzuje przyczyny, przejawy, stadia i 

psychospołeczne konsekwencje niedostosowania 

społecznego. 

K_W05 

K_W15 

W03 

Opisuje uwarunkowania skuteczności oddziaływań 

resocjalizacyjnych, wymienia środki przeciwdziałania i 

zwalczania przestępczości i demoralizacji oraz wyjaśnia 

znaczenie edukacji w procesie resocjalizacji. 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

K_W14 

W04 
Charakteryzuje założenia i wymienia metody twórczej 

resocjalizacji 

K_W10 

K_W14 

W zakresie umiejętności 

U01 
Posługuje się terminologią właściwą pedagogice 

resocjalizacyjnej. 

K_U03 

K_U13  

U02 
Określa możliwości i ograniczenia różnych form 

oddziaływania resocjalizacyjnego.  

K_U01 

K_U14 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Rozumie znaczenie pedagogiki resocjalizacyjnej w procesie 

przywracania jednostki niedostosowanej społecznie do 

społeczeństwa i jest świadomy poziomu swojej wiedzy. 

K_K01 

K02 
Akceptuje zasady etyki zawodu pedagoga 

resocjalizacyjnego oraz powinności wychowawcy. 
K_K03 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

W zakresie wykładów 

1 
Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk. Terminologia, 
przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.  

W01 

U01 

K01 

2 Cele, zadania i granice resocjalizacji. Zasady resocjalizacji. 

W01 

U01 
K01 

3 

Nieprzystosowanie dzieci i młodzieży  

1. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego dzieci i 
młodzieży 

2. Psychospołeczne konsekwencje nieprzystosowania 

społecznego dzieci i młodzieży. 

W02 

K01 

4 
Uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych - fazy 
oddziaływania resocjalizacyjnego. 

W03 

U02 
K01 

5 
Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich; podstawy prawne. Specyfika wychowania 

resocjalizacyjnego w warunkach zamkniętych. 

W03 

U02 
K01 

K02 

6 
Twórcza resocjalizacja jako rozwijanie potencjalności osób 

nieprzystosowanych społecznie. 

W03 
W04 

U02 
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7 

Rola edukacji w resocjalizacji - uczeń niedostosowany społecznie; 

cele kształcenia resocjalizującego; główne zadania nauczyciela; 

specyfika systemu dydaktycznego w placówce resocjalizacyjnej, 
zasady ortodydaktyki. 

W03 

K02 

W zakresie ćwiczeń 

1 Terminologia, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.  
W01 

W03 

U01 
K01 

 
2 Cele, zadania i granice resocjalizacji. Zasady resocjalizacji. 

3 

Nieprzystosowanie dzieci i młodzieży  
1. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego dzieci i 

młodzieży 

2. Psychospołeczne konsekwencje nieprzystosowania 
społecznego dzieci i młodzieży. 

W02 

K01 

W03 

4 
Uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych - fazy 
oddziaływania resocjalizacyjnego. 

W03 

U02 
K01 

K02 5 

Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich; podstawy prawne. Specyfika wychowania 
resocjalizacyjnego w warunkach zamkniętych. 

6 
Twórcza resocjalizacja jako rozwijanie potencjalności osób 

nieprzystosowanych społecznie. 

W03 

W04 
U02 

7 

Rola edukacji w resocjalizacji - uczeń niedostosowany społecznie; 
cele kształcenia resocjalizującego; główne zadania nauczyciela; 

specyfika systemu dydaktycznego w placówce resocjalizacyjnej, 

zasady ortodydaktyki. 

W03 

K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA  
*wykład konwersatoryjny 

*dyskusja 
*burza mózgów 

*mapa myśli 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

*Wyszukiwanie i zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
*Przygotowanie się do dyskusji dydaktycznej 

*Przygotowanie się do egzaminu 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. Jaworska A. (2012), Leksykon resocjalizacji. Kraków 

2. Pytka L. (2005), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne 
i metodyczne, Warszawa 2005. 

3. Szczęsny W.W. (2003), Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. 

Warszawa. 
4. Urban B., Stanik J. (2007), Resocjalizacja Tom I, II. Warszawa.  

 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Bocheńska-Włostowska K., Kuskowski M. red., (2017), Zraniony duch i zagrożone ciało. 
Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Kraków. 

2. Muskała M. (2016), Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, 
Poznań. 

3. Przybyliński S. (2006), Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości 

penitencjarnej. Kraków.  
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4. Snopek M., Mudrecka I. (2013), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Opole. 

 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W4  x   x    

U1-U2     x    

K1-K2     x    

 
 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie potrafi 
zdefiniować 

podstawowych 
pojęć z zakresu 

pedagogiki 

resocjalizacyjnej 
ani określić 

miejsca pedagogiki 
resocjalizacyjnej w 

systemie nauk. Nie 
rozróżnia celów i 

zadań pedagogiki 

resocjalizacyjnej. 

Definiuje 
poprawnie 

podstawowe 
pojęcia rozumie w 

dostatecznym 

stopniu miejsce 
pedagogiki w 

systemie nauk. 
Wymienia  

podstawowe cele i 
zadania 

pedagogiki 

resocjalizacyjnej. 

Dobrze definiuje 
pojęcia i rozumie 

miejsce pedagogiki 
w systemie nauk. 

Prawidłowo 

określa wszystkie 
cele i zadania 

pedagogiki 
resocjalizacyjnej. 

Biegle posługuje 
się terminologią              

z zakresu 
pedagogiki 

resocjalizacyjnej. 

Rozumie miejsce 
pedagogiki 

resocjalizacyjnej w 
systemie nauk oraz 

jej powiązania z 
innymi 

dyscyplinami. 

Sprawnie  
charakteryzuje cele 

i zadania 
pedagogiki 

resocjalizacyjnej. 

W2 Nie charakteryzuje 
elementarnych   

przyczyn i 
przejawów 

niedostosowania 

społecznego. Nie 
wymienia stadiów 

rozwoju 
niedostosowania 

społecznego ani 

ich 
psychospołecznych 

konsekwencji. 

Charakteryzuje 
podstawowe 

przyczyny i 
przejawy 

niedostosowania 

społecznego. 
Wymienia stadia 

niedostosowania 
społecznego i jego 

konsekwencje. 

Dobrze 
charakteryzuje  

przyczyny 
niedostosowania 

społecznego          

oraz jego 
przejawy. 

Wymienia i 
prawidłowo 

charakteryzuje 

stadia 
niedostosowania 

społecznego oraz 
identyfikuje jego 

psychospołeczne 
konsekwencje. 

Gruntownie 
charakteryzuje  

przyczyny i 
przejawy 

niedostosowania 

społecznego 
definiowanych 

przez różnych 
autorów. Biegle 

charakteryzuje 

stadia 
niedostosowania 

społecznego oraz 
wnikliwie opisuje 

jego 
psychospołeczne 

konsekwencje. 
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W03 Nie potrafi 

poprawnie 

scharakteryzować 
uwarunkowań 

skuteczności 
oddziaływań 

resocjalizacyjnych,  

wymienia 
pojedyncze środki 

przeciwdziałania i 
zwalczania 

przestępczości i 
demoralizacji oraz 

nie potrafi 

prawidłowo 
wyjaśnić znaczenia 

edukacji w 
procesie 

resocjalizacji. 

Opisuje wybrane 

uwarunkowania 

skuteczności 
oddziaływań 

resocjalizacyjnych, 
wymienia wybrane 

środki 

przeciwdziałania i 
zwalczania 

przestępczości i 
demoralizacji oraz 

w elementarnym 
stopniu wyjaśnia 

znaczenie edukacji 

w procesie 
resocjalizacji. 

Prawidłowo 

opisuje 

uwarunkowania 
skuteczności 

oddziaływań 
resocjalizacyjnych, 

wymienia środki 

przeciwdziałania i 
zwalczania 

przestępczości i 
demoralizacji oraz 

dobrze wyjaśnia 
znaczenie edukacji 

w procesie 

resocjalizacji. 

W wyczerpujący 

sposób 

charakteryzuje 
uwarunkowania 

skuteczności 
oddziaływań 

resocjalizacji; 

bezbłędnie 
identyfikuje środki 

przeciwdziałania 
przestępczości i 

demoralizacji oraz 
wyczerpująco 

wyjaśnia i 

uzasadnia 
znaczenie edukacji 

w procesie 
resocjalizacji. 

 

 
 

 
 

W04 Nie zna 

psychologicznych i 
społecznych 

koncepcji 
człowieka w 

resocjalizacji 

twórczej 
stanowiącej 

teoretyczne 
podstawy 

działalności 

pedagogicznej 

Zna wybrane 

koncepcje 
psychologiczne  i 

społeczne w 
zakresie 

resocjalizacji 

twórczej 
stanowiącej 

teoretyczne 
podstawy 

działalności 

pedagogicznej 

Prawidłowo 

opisuje i wskazuje 
koncepcje 

psychologiczne  i 
społeczne w 

zakresie 

resocjalizacji 
twórczej 

stanowiącej 
teoretyczne 

podstawy 

działalności 
pedagogicznej 

Gruntownie 

charakteryzuje 
koncepcje 

psychologiczne  i 
społeczne w 

zakresie 

resocjalizacji 
twórczej 

stanowiącej 
teoretyczne 

podstawy 

działalności 
pedagogicznej  

U01 Nie potrafi 
prawidłowo 

posługiwać się 

podstawową 
terminologia z 

zakresu pedagogiki 
resocjalizacyjnej. 

W dostatecznym 
stopniu wyjaśnia 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 
pedagogiki 

resocjalizacyjnej i 
potrafi je 

zastosować w 

elementarnym 
zakresie. 

Prawidłowo 
wyjaśnia pojęcia z 

zakresu pedagogiki 

resocjalizacyjnej i 
potrafi je 

odpowiednio 
zastosować. 

Biegle posługuje 
się kluczowymi 

pojęciami z 

zakresu pedagogiki 
społecznej, potrafi 

je wyjaśnić i 
bezbłędnie 

zastosować. 

U02 Nie ocenia 
prawidłowo  

oddziaływań 

resocjalizacyjnych.  

W dostatecznym 
stopniu ocenia 

oddziaływania 

resocjalizacyjne, 
jednak nie 

identyfikuje ich 
możliwości i 

ograniczeń.  

Prawidłowo 
dokonuje oceny 

oddziaływań 

resocjalizacyjnych 
oraz określa ich 

możliwości i 
ograniczenia. 

Potrafi bezbłędnie 
ocenić różne formy 

oddziaływań 

resocjalizacyjnych 
oraz prawidłowo 

określić i uzasadnić  
ich możliwości i 

ograniczenia.  

K01 Nie wykazuje się 
świadomością 

znaczenia 
pedagogiki 

Wykazuje 
dostateczne 

zrozumienie wobec 
znaczenia 

Rozumie znaczenie 
pedagogiki 

resocjalizacyjnej w 
procesie 

Bardzo dobrze 
rozumie znaczenie 

pedagogiki 
resocjalizacyjnej w 
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resocjalizacyjnej w 

procesie 

przywracania 
jednostki do 

społeczeństwa i 
nie jest świadomy 

poziomu swojej 

wiedzy 

pedagogiki 

resocjalizacyjnej w 

przywracaniu 
jednostki do 

społeczeństwa, ma 
elementarną 

świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy. 

przywracania 

jednostki 

niedostosowanej 
społecznie 

społeczeństwu, 
jest świadomy 

poziomu swojej 

wiedzy.  

przywracaniu 

jednostki do 

społeczeństwa, 
bardzo dobrze 

potrafi określić 
poziom swojej 

dotychczasowej 

wiedzy. 

K02 Nie akceptuje w 
dostatecznym 

stopniu zasad etyki 

zawodu pedagoga 
resocjalizacyjnego 

oraz jego 
powinności.  

W dostatecznym 
stopniu akceptuje 

elementarne 

zasady etyki 
zawodu pedagoga 

resocjalizacyjnego 
i jego powinności.  

Akceptuje zasady 
etyki zawodu 

pedagoga 

resocjalizacyjnego 
oraz powinności 

wychowawcy. 

Bardzo dobrze 
rozumie i 

akceptuje zasady 

etyki zawodu 
pedagoga 

resocjalizacyjnego; 
zna i akceptuje 

powinności i 

kompetencje 
wychowawcy.  

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Rafał Adamczewski 
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Patologie społeczne 

 

  

Kierunek: Pedagogika  
Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil  ogólnoakademicki 

Studia  I stopnia 

Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne 

Kod przedmiotu: Mo_PR_1_2 

Rok akademicki: 2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 3 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Umiejętność krytycznego namysłu nad treściami zajęć, 

*Chęć czynnego udziału w zajęciach poprzez dyskusje z wykładowcą i pozostałymi studentami.  

 
 

CELE PRZEDMIOTU 

*Zapoznanie studentów z aparaturą pojęciową przedmiotu, 
*Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej problematyki współczesnych patologii społecznych w 

Polsce, 
* Uwrażliwienie studentów na różnorodne przejawy patologii społecznych w środowisku ich 

zamieszkania i pracy.  

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice w 

zakresie patologii społecznych i rozumie jej źródła oraz 

zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 

H1A_W02 

H1A_W03 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30  

Ćwiczenia 15 24 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 80 101 

RAZEM  125 

Punkty ECTS 5 5 
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W02 

Ma elementarną wiedzę o zjawiskach normy i patologii w 

różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia 

społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. 

S1A_W02 

S1A_W03 

W03 

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności 

edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, społeczno- 

kulturowej i pomocowej, sprzyjającej budowaniu systemów 

pomocowych osobom wchodzącym w obszar wpływu 

patologii społecznej. 

S1A_W04 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu patologii społecznej oraz powiązanych z nią 
dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów 

ludzkich zachowań. 

S1A_U02 

S1A_U01 

S1A_U06 

H1A_U04 

U02 

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania dewiacyjnych i 

dysfunkcyjnych motywów i wzorów ludzkich zachowań. 

Potrafi  stosować ujęcia teoretyczne z patologii w celu 

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania 

strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych 

kontekstów działalności pedagogicznej.  

H1A_U04 

H1A_U06 

S1A_U03 

S1A_U08 

U03 

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii związanych ze zjawiskiem patologii 

społecznej, popierając je argumentacją w kontekście 

wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów. 

H1A_U06 

W zakresie kompetencji społecznych 

K02 

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i 

rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i 

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 

zawodowych w obszarze pracy z patologiami.  

 

K02 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, szczególnie w obszarach dysfunkcyjnych. 

Jest przekonany o znaczeniu refleksyjnego podejścia do  

tematów etycznych oraz przestrzeganiu zasad etyki 

zawodowej.  

S1A_K04 

S1A_K06 

H1A_K04 

K03 

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 

etyczne związane z własną i cudzą pracą w obszarze 

patologii społecznych, poszukuje optymalnych rozwiązań, 

postępuje zgodnie z zasadami etyki. 

H1A_K04 

S1A_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Pojęcie i rodzaje patologii społecznych. Teorie powstawania patologii 

społecznych. 

W01 
U01 

U03 
K03 
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2 Psychospołeczne i indywidualne przyczyny zjawisk patologicznych.  

W02 

U02 

K01 
K02 

3 

Uzależnienia (fizyczne także  psychiczne i behawioralne: alkoholizm, 

narkomania, lekomania; seksoholizm; erotomania) 
Pracoholizm jako patologia w środowisku pracy 

W01 

U01 
U03 

K03 

4 

Bezdomność i żebractwo jako problem indywidualny i społeczny. 

Specyficzne formy i rodzaje przystosowania społecznego grup 
dysfunkcyjnych. 

W01 

W03 

U03 
K02 

K03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* wykład, 
* dyskusja dydaktyczna, 

*analiza indywidualnego przypadku, 
*burza mózgów, 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

*zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 
*przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu. 

 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Wydaw. PWSZ, Jelenia Góra 2010, 

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydaw. PWN, Warszawa 2008, 

2. S. Kozak, Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Wydaw.  Difin, Warszawa 
2009, 

3. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży, Leczenie i profilaktyka, Wydaw. Difin, Warszawa 
2007, 

4. Z. Kosyrz (red.), Człowiek w sieci zniewolenia, Wydaw. Pedagogium, Warszawa 2009, 

A. Margasiński, B. Zajęcka (red.), Psychopatologia i psychoprofilaktyka, Oficyna Wydaw. 

Impuls, Kraków 2000, 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. L. Albański (red.), Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny, Wydaw. Kolegium 
Karkonoskie, Jelenia Góra 2001, 

2. T. Pilch, T. Bauman (red.), Pedagogika społeczna. Wydaw. Żak, Warszawa 1995. 

 
NETOGRAFIA: 

 

1. www.parpa.pl/ 

2. www.monar.org 

3. www.narkomania.org.pl 
4. Psychologia.edu.pl  

 

http://www.monar.org/
http://www.narkomania.org.pl/
http://www.psychologia.edu.pl/
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W3 X    X    

U1-U3 X    X    

K1-K3 X    X    

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie zna 
elementarnej 

terminologii 

używanej w 
pedagogice i nie 

rozumie jej źródeł 
oraz zastosowania 

w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych. 

Zna elementarną 
terminologię 

używaną w 

pedagogice i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie 
w obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych, robi 

to jednak w 
sposób odtwórczy.  

Zna elementarną 
terminologię 

używaną w 

pedagogice i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie 
w obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych. 

Zna elementarną 
terminologię 

używaną w 

pedagogice i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie 
w obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych i 

potrafi posługiwać 
się nią w sposób 

refleksyjny i 
krytyczny.  

W2 Nie zna 

elementarnej 
terminologii 

używanej w 

pedagogice i nie 
rozumie jej źródeł 

oraz zastosowania 
w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych 

Zna elementarną 

terminologię 
używaną w 

pedagogice i 

rozumie jej źródła 
oraz zastosowanie 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych robi to 

jednak w sposób 

odtwórczy. 

Zna elementarną 

terminologię 
używaną w 

pedagogice i 

rozumie jej źródła 
oraz zastosowanie 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych. 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 

instytucjach życia 
społecznego oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach i potrafi 
posługiwać się nią 

w sposób 

refleksyjny i 
krytyczny. 

W3 Nie ma 

podstawowej 
wiedzy o 

uczestnikach 
działalności 

edukacyjnej, 
wychowawczej, 

opiekuńczej, 

kulturalnej i 
pomocowej. 

Ma podstawową 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 
edukacyjnej, 

wychowawczej, 
opiekuńczej, 

kulturalnej i 

pomocowej, 
jednak korzysta z 

Ma podstawową 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 
edukacyjnej, 

wychowawczej, 
opiekuńczej, 

kulturalnej i 

pomocowej. 

Ma podstawową 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 
edukacyjnej, 

wychowawczej, 
opiekuńczej, 

kulturalnej i 

pomocowej i 
korzysta z niej w 
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niej w sposób 

odtwórczy.  

sposób refleksyjny 

i krytyczny.  

U1 Nie potrafi 
wykorzystać 

podstawowej 

wiedzy 
teoretycznej z 

zakresu 
pedagogiki oraz 

powiązanych z nią 
dyscyplin w celu 

analizowania i 

interpretowania 
problemów 

edukacyjnych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych, 

kulturalnych i 
pomocowych a 

także motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań. 

Potrafi, przy 
istotnym wsparciu 

ze strony 

wykładowcy, 
wykorzystać 

podstawową 
wiedzę 

teoretyczną z 
zakresu 

pedagogiki oraz 

powiązanych z nią 
dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 

edukacyjnych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych a 
także motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań. 

Potrafi 
wykorzystać 

podstawową 

wiedzę 
teoretyczną z 

zakresu 
pedagogiki oraz 

powiązanych z nią 
dyscyplin w celu 

analizowania i 

interpretowania 
problemów 

edukacyjnych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych, 

kulturalnych i 
pomocowych a 

także motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań.   

Potrafi 
samodzielnie i 

refleksyjnie 

wykorzystać 
podstawową 

wiedzę 
teoretyczną z 

zakresu 
pedagogiki oraz 

powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 
krytycznego 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 

edukacyjnych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych a 
także motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań. 

U2 Nie potrafi 

posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi, przy 

istotnym wsparciu 

ze strony 
wykładowcy, 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi posługiwać 

się podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz 

analizowania 
strategii działań 

praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi refleksyjnie 

i krytycznie 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz 

analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

U3 Nie posiada 

umiejętności 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, ma 
trudność w 

popieraniu ich 
argumentacją w 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 
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wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

kontekście 

wybranych 

perspektyw 
teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów. 

wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów, robi to w 
sposób refleksyjny 

i krytyczny.  

K1 Nie docenia 
znaczenia nauk 

pedagogicznych 
dla utrzymania i 

rozwoju 

prawidłowych 
więzi w 

środowiskach 
społecznych i nie 

odnosi zdobytej 

wiedzy do 
projektowania 

działań 
zawodowych. 

Docenia znaczenie 
nauk 

pedagogicznych 
dla utrzymania i 

rozwoju 

prawidłowych 
więzi w 

środowiskach 
społecznych i 

odnosi zdobytą 

wiedzę do 
projektowania 

działań 
zawodowych, 

potrzebuje w tym 
jednak istotnego 

wsparcia ze strony 

wykładowcy.  

Docenia znaczenie 
nauk 

pedagogicznych 
dla utrzymania i 

rozwoju 

prawidłowych 
więzi w 

środowiskach 
społecznych i 

odnosi zdobytą 

wiedzę do 
projektowania 

działań 
zawodowych. 

Docenia znaczenie 
nauk 

pedagogicznych 
dla utrzymania i 

rozwoju 

prawidłowych 
więzi w 

środowiskach 
społecznych i 

odnosi, w sposób 

refleksyjny i 
krytyczny, zdobytą 

wiedzę do 
projektowania 

działań 
zawodowych. 

K2 Nie ma 

przekonania o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej. 

Ma częściowe 

przekonanie, 

powstałe na pod 
wpływem sugestii 

wykładowcy, o 
wadze zachowania 

się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

Ma przekonanie o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej, jest 

ono jednak 
chwiejne i 

wymaga dalszej 
pracy w tym 

zakresie.  

Ma pełne 

przekonanie o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej. 

K3 Nie dostrzega i nie 
formułuje 

problemów 

moralnych i 
dylematów 

etycznych 
związanych z 

własną i cudzą 
pracą, nie 

poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, nie 

zastanawia się nad 
postępowaniem 

zgodnie z 

zasadami etyki. 

Dostrzega i 
formułuje 

problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 
potrzebuje jednak 

do tego wsparcia 
ze strony 

wykładowcy, 

poszukuje, przy 
pomocy 

wykładowcy, 
optymalnych 

rozwiązań, 

postępuje zgodnie 
z zasadami etyki. 

Dostrzega i 
formułuje 

problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 
poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, 

postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

Dostrzega 
samodzielnie i 

krytycznie 

formułuje 
problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 
samodzielnie 

poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, 

postępuje zgodnie 
z zasadami etyki. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Rafał Adamczewski 
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Problemy niedostosowania społecznego 

 

  

Kierunek: Pedagogika  

Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil  ogólnoakademicki 

Studia  I stopnia 

Nazwa przedmiotu: Problemy niedostosowania społecznego 

Kod przedmiotu: MO_PR_1_3 

Rok akademicki: 2017/2018  

Język wykładowy: polski   

Semestr studiów: 3 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 
 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

Podstawowe informacje z zakresu podstaw pedagogiki ogólnej, procesów społecznych i 

indywidualnych. 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

             Prezentacja stanowisk teoretycznych w zakresie niedostosowania społecznego i implikacji dla 

praktyki resocjalizacyjnej. 

 Uświadomienie mechanizmów determinujących proces niedostosowania społecznego 

 Ukazanie warsztatu pracy z niedostosowanym społecznie  

 Uświadomienie interdyscyplinarnego charakteru wiedzy wymaganej dla skutecznej pomocy 
niedostosowanym społecznie 

 Student nabędzie umiejętności planowania oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w 

oparciu o wnikliwą obserwację i analizę zachowań osób niedostosowanych społecznie 

 Będzie świadomy warunków i zasad powstawania niedostosowania społecznego w różnych 

obszarach życia społecznego. 

Forma zajęć/ Praca własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30  

Ćwiczenia  16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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 Nabędzie umiejętności identyfikowania czynników patologizujących proces socjalizacji i 
wychowania dzieci i młodzieży. 

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

 Ma rozszerzoną  i uporządkowaną  wiedzę o 
uczestnikach działań edukacyjno- wychowawczych, 

opiekuńczych, resocjalizacyjnych i pomocowych. 
 Wyjaśnia rolę osób niedostosowanych społecznie w 

systemie pomocy, terapii  i pracy resocjalizacyjnej 

K_W15 

 

W02 

 Student zna i używa terminologię z zakresu 
niedostosowania społecznego oraz rozumie jej 

zastosowanie  na poziomie rozszerzonym . 
Definiuje podstawowe założenia i zagadnienia  

 Ma rozszerzoną wiedzę na temat problemów 

teoretycznych oraz praktycznych w zakresie 
niedostosowania społecznego osób w 

poszczególnych obszarach życia. 

K_W01 

W zakresie umiejętności 

U01 

 Posiada pogłębione umiejętności przetwarzania i 
wyszukiwania informacji na temat zjawisk  

patologii społecznej oraz interpretuje je z punktu 
widzenia niedostosowania społecznego. Potrafi w 

sposób klarowny zastosować  specjalistyczne, 

pogłębione słownictwo i nazewnictwo 

K_U01 K_U07 

U02 

 Potrafi wykorzystać i integrować   wiedzę 
teoretyczną i praktyczną z zakresu  

niedostosowania społecznego, w celu analizowania 

i interpretacji złożonych zjawisk patologicznych 
oraz projektowania działań, a także racjonalnego 

oceniania złożonych sytuacji, analizowania 
motywów i wzorów ludzkich zachowań 

 Potrafi wybrać, ocenić odpowiednią drogę 

postępowania z niedostosowanymi społecznie . 

 Potrafi sprawnie porozumiewać się pojęciami i 
ujęciami teoretycznymi w zakresie niedostosowania 

społecznego w celu podejmowania działań 

praktycznych służących konstruowaniu skutecznej 
pomocy w obszarze indywidualnym, społecznym i 

rodzinnym. 

K_U07 K_U01 

 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

 Jest gotowy do podejmowania wyzwań związanych 
z identyfikacją zaburzeń zachowania oraz 

niedostosowaniem społecznym dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Angażuje się w działania na rzecz osób  

niedostosowanych.  

 Ma przekonanie o sensie i potrzebie 

podejmowanych działań oraz wykazuje się 
wytrwałością w realizacji tych działań.  

K_K02 

K02 
 Jest odpowiedzialny za przygotowanie  się do 

swojej pracy,  oraz ustala hierarchię 
K_K04 
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podejmowanych działań, czuje się odpowiedzialny 

wobec innych ludzi za podejmowane działania.  

Odznacza się rozwagą, dojrzałością i 
zaangażowaniem . 

 Ma pogłębioną wiedzę na temat poziomu swojej 

wiedzy oraz rozumie potrzebę własnego rozwoju 
 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

 Niedostosowanie społeczne, asocjalność i demoralizacja  
– wyjaśnienie pojęć oraz powiązań z resocjalizacją w 

strukturze życia społecznego. 

 Podmiot i przedmiot pracy resocjlizacyjnej w obszarach 
niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.  

W01 W02 U01 

2 

 Zaburzenia w zachowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w 
odniesieniu do obszarów obszarów życia społecznego.  

 Typologie oraz klasyfikacja NS i wykolejenia społecznego 

w ujęciu: Czapówa, Spionek,  Stotta- Konopnickiego, 
Achenbacha, oraz perspektywa socjologiczno- kulturowa. 

W01 W02 U01 U02 

3 

 Problem niedostosowania społecznego w instytucjach 

(Szkoła, internat, Szkolne Ośrodki Socjoterapeutyczne, 

Pogotowia Opiekuńcze, i inne placówki z zakresu 
pomocy, opieki, wsparcia, wychowania  i resocjalizacji)  

 Czynniki ryzyka niedostosowania społecznego w 

relacjach subkulturowych, sektach  i organizacjach 
dewiacyjnych. 

W01 W02 U01 U02 K01 

4 

 Czynniki warunkujące przebieg procesu niedostosowania 
społecznego i resocjalizacji ( zaburzenia procesu 

wychowania w rodzinie, style wychowania, postawy 
rodzicielskie ) 

 Praca uliczna (streetworking) oraz mentoring i 

alternatywne formy pracy z niedostosowanymi społecznie 

 

W01 W02 U01 U02 K02 

6 

 Pomoc niedostosowanym społecznie ( formy, metody, 
środki, organizacje i instytucje).  

 Etyka zawodu resocjalizanta w pracy z niedostosowanymi 

społecznie 

W01 W02 U01 U02 K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

 Metoda przypadków (kejsy) 

 Klasyczna metoda problemowa 

 Wykład problemowy 

 Techniki multimedialne 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 przygotowanie do egzaminu 

 czytanie literatury 
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 przygotowanie pracy zaliczeniowej 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Aleksandrowicz J. W., Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania 

dorosłych:(według ICD-10) : psychopatologia, diagnostyka, leczenie, Kraków 1998. 
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2006. 

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1998. 
2. Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008. 

3. Brzeziński J.: (2000), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo 

Naukowe SCHOLAR. Warszawa. 
4. Korczak J., Poznańska A.: (1933/34), Plebiscyty życzliwości i niechęci. Polskie Archiwum 

Psychologii. 
 

 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Ciczkowska-Giedziun M.,  Dzieci i młodzież w osiedlu miejskim: diagnoza i rozwiązania 
modelowe, Olsztyn 2002. 

2. Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna: stan i perspektywy badań, red. K. Wenta, 
E. Perzycka, Szczecin 2004.  

3. Jundzill E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży: diagnoza – zaspokojenie,  Gdańsk 2000.  

4. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000. 
5. Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W2  X   X    

U1-U2  X   X    

K1-K2  X   x    

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 
kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1-W2 Niezadowalająca 

wiedza w zakresie 
terminologii 

niedostosowania 
społecznego w 

odniesieniu do 

poszczególnych 
zaburzeń 

zachowania ,oraz 
problemów 

teoretycznych i 
praktycznych 

poszczególnych 

obszarów życia 

Wybiórcza i 

dostateczna 
wiedza w zakresie 

terminologii 
niedostosowania 

społecznego w 

odniesieniu do 
poszczególnych 

zaburzeń 
zachowania, oraz 

problemów 
teoretycznych i 

praktycznych 

poszczególnych 

Student posiada 

podstawową 
uporządkowaną 

wiedzę w zakresie 
niedostosowania 

społecznego w 

odniesieniu do 
poszczególnych 

zaburzeń 
zachowania, oraz 

problemów 
teoretycznych i 

praktycznych 

poszczególnych 

Student posiada 

ugruntowaną i 
obszerną wiedzę 

niedostosowania 
społecznego w 

odniesieniu do 

poszczególnych 
zaburzeń 

zachowania ,oraz 
problemów 

teoretycznych i 
praktycznych 

poszczególnych 

obszarów. 
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społecznego. 

 

obszarów. 

 

obszarów.  

U1-U2 Student w sposób 
niewystarczający 

analizuje i ocenia 

przydatność 
poznanych  

procesów, metod i 
form pracy z 

niedostosowanymi 
społecznie ,  a 

także nie potrafi 

zastosować  
specjalistycznego, 

pogłębionego 
słownictwa i 

nazewnictwa 

Student w sposób 
wybiórczy 

analizuje i ocenia 

przydatność 
poznanych  

procesów, metod i 
form pracy w 

obszarze 
niedostosowania 

społecznego ,  a 

także potrafi 
zastosować  

specjalistyczne, 
podstawowe 

słownictwo i 

nazewnictwo 

Student w sposób 
zadowalający i 

sprawny analizuje i 

ocenia przydatność 
poznanych  

procesów, metod i 
form pracy w 

obszarze 
niedostosowania 

społecznego,  a 

także potrafi 
zastosować  

specjalistyczne, 
pogłębione 

słownictwo i 

nazewnictwo 

Student w sposób 
sprawny i 

wyczerpujący 

analizuje i ocenia 
przydatność 

poznanych  
procesów, metod i 

form pracy w 
obszarze 

niedostosowania 

społecznego a 
także potrafi 

zastosować  
specjalistyczne, 

pogłębione 

słownictwo i 
nazewnictwo. 

Porównuje je i 
analizuje. 

K1-K2 Student 

niewystarczająco 
jest przygotowany 

do podejmowania 
wyzwań związanych 

z 

niedostosowaniem 
społecznym oraz 

dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Nie 

angażuje się w 

działania 
pomocowe i nie ma 

świadomości 
wiedzy własnej.  

Student jest 

przygotowany do 
podejmowania 

podstawowych, 
wybiórczych 

wyzwań 

związanych z 
niedostosowaniem 

społecznym i 
zaburzeniami 

zachowania 

dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Słabo 

angażuje się w 
działania i nie ma 

świadomości 
poziomu 

posiadanej 

wiedzy. 

Student  

jest dobrze 
przygotowany do 

podejmowania 
wyzwań związanych 

z zaburzeniami 

zachowania oraz 
niedostosowaniem 

społecznym dzieci, 
młodzieży i 

dorosłych. Częściowo 

angażuje się w 
działania 

diagnostyczne, jest 
świadomy swojej 

wiedzy i rozumie 
potrzebę ciągłego 

rozwoju. 

Student jest 

przygotowany 
zaangażowany do 

podejmowania 
wyzwań związanych 

z zaburzeniami 

zachowania oraz 
niedostosowaniem 

społecznym dzieci, 
młodzieży i 

dorosłych. 

Angażuje się w 
działania 

diagnostyczne, jest 
świadomy poziomu 

własnej wiedzy i 
konieczności 

dokształcania. 

Czuje się 
odpowiedzialny za 

podejmowane 
działania. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Dorota Janułajtys 
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Pedagogika penitencjarna 

 

  

Kierunek: Pedagogika  

Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil  ogólnoakademicki 

Studia  I stopnia 

 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika penitencjarna 

Kod przedmiotu: MO_PR_1_4 

Rok akademicki:2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 3 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład  16 

Ćwiczenia 30  

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 

 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

W zakresie wiedzy - posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i patologii społecznej. 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki penitencjarnej, obejmującej terminologię, teorię oraz jej zakres, 

cele i zadania. Przybliżenie wybranych zjawisk mających miejsce w środowisku więziennym. 
Zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami penitencjarnymi, podstawową dokumentacją i 

warunkami panującymi w instytucjach więziennych.  

Zapoznanie z programami oddziaływań penitencjarnych.  
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Student zna elementarną terminologię z zakresu pedagogiki 

penitencjarnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w 

obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych  

W02 

W03 
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W02 

Student ma podstawową uporządkowana wiedzę o różnych 

środowiskach wychowawczych występujących w jednostkach 

penitencjarnych, ich specyfice i procesach  w nich 

występujących 

W03 

W08 

W02 

W zakresie umiejętności 

U01 

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania  i interpretowania  oraz 
projektowania  strategii działań pedagogicznych w jednostkach 

penitencjarnych,  potrafi generować rozwiązania konkretnych 
problemów pedagogicznych i prognozować ich przebieg  i 

rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań  

U04  

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania  się  zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

rozwoju i kształcenia  

K01 

K04 

K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Cele, przedmiot i zakres pedagogiki penitencjarnej, aparatura pojęciowa 

stosowana w obszarze pedagogiki penitencjarnej.  

W02, W03, W08, U04, 

K01, K04, K02 

2 Zarys historyczny rozwoju więziennictwa. 

W02, W03, , W08, 

W02,  U04, K01, K04, 

K02 

3 Cechy zakładu karnego jako instytucji totalnej. 

W02, W03, S1A_W03, 

W08, U04, K01, K04, 

K02 

4 Koncepcje i funkcje kary kryminalnej; typologia i klasyfikacja skazanych  
W02, W03, W08, W02,  

U04, K01, K04, K02 

5 

Sposoby prowadzenia oddziaływań penitencjarnych, środki oddziaływania 
penitencjarnego: praca, nauka, zajęcia k.o., sport i rekreacja - metody i 

formy pracy  

W02, W03, W08, W02,  

U04, K01, K04, K02 

6 Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności.  
W03, W08, W02,  U04, 

K01, K04, K02 

7 
Przegląd wybranych programów resocjalizacyjnych realizowanych przez 

służbę więzienną w Polsce  

W02, W03, W08, U04, 

K01, K04, K02 

8 

Podstawowe dokumenty wykorzystywane w pracy z osobami 

pozbawionymi wolności (akta część A,B,C, orzeczenia psychologiczno-
penitencjarne, diagnozy penitencjarne, indywidualne programy 

oddziaływań, prognozy społeczno-kryminologiczne itd.) 

W02, W03, W08, U04, 

K01, K04, K02 

 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 
warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

 



 22 

* wykład 

*dyskusja dydaktyczna 
*wycieczka do jednostki penitencjarnej 

 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

 
* zapoznanie się z literatura przedmiotu 

*przygotowanie się do egzaminu 
 

 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P., red., Więziennictwo. Nowe wyzwania, Warszawa – Poznań 
– Kalisz 2001.  

2. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994.  
3. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk 2003. 

4. Jasiński Z., Widelak D., (red.) Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty-praktyki-studia. 

Opole 2009. 
5. Marczak M., (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę 

więzienną w Polsce, Kraków 2009. 
6. Szczepaniak P., W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej, [w:] Nauki pedagogiczne we 

współczesnej humanistyce (red.) M. Prokosz, Toruń 2002.  
 

Akty prawne:  

1. Konstytucja RP 

 2. Ustawa kodeks karny 

3. Ustawa kodeks karny wykonawczy 
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. Ciosek M., Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i 

personelu, Gdańsk 1993. 
2. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001.  

3. Dymek – Balcerek K., red., patologie zachowań społecznych, Radom 2000.  
4. Górny J., Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, 

Warszawa 1996.  

5. Moczydłowski P., Drugie życie w więzieniu, Wyd. UW, Warszawa 1991.  
2. Pospieszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, 

Warszawa 1998.  
3. Sołtysiak T., red., Zjawiska patologii społecznej – uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, 

prognozy, Bydgoszcz 1995.  
4. Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 

1997.  

 
NETOGRAFIA: 

 

brak 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt Metoda weryfikacji efektów kształcenia 
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kształcenia 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Kolokwi
um 

Proje
kt 

Aktywnoś
ć na  

zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inn
e 

W1-W2 x    X    

U1 x    X    

K1 x    x    

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1 Student nie potrafi 
definiować 

podstawowych 

pojęć z zakresu  
pedagogiki 

penitencjarnej, nie 
rozumie jej źródeł 

oraz zastosowania  

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 

naukowych. 

Student  potrafi 
definiować 

podstawowe 

pojęcia z zakresu  
pedagogiki 

penitencjarnej , 
zna jej  

zastosowanie  w 

obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych, ale  

nie rozumie 
różnorodnych 

uwarunkowań tego 

procesu. 

Student potrafi 
definiować 

podstawowe 

pojęcia z zakresu  
pedagogiki 

penitencjarnej , 
zna jej  

zastosowanie  w 

obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych  i 

rozumie 
różnorodne 

uwarunkowania  

tego procesu. 

Student potrafi 
definiować pojęcia 

z zakresu  

pedagogiki 
penitencjarnej , zna 

jej  zastosowanie  
w obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych,  

rozumie różnorodne 
uwarunkowania  

tego procesu  oraz 
dokonuje ich 

krytycznej oceny.  

W2 Student nie ma 

podstawowej, 

uporządkowanej  
wiedzy o różnych 

środowiskach 
wychowawczych 

występujących w 
jednostkach 

penitencjarnych, 

nie posiada wiedzy 
dotyczącej ich 

specyfiki i 
procesów w nich 

występujących 

Student  ma 

wybiórczą i 

nieuporządkowaną 
wiedzę o  różnych 

środowiskach 
wychowawczych 

występujących w 
jednostkach 

penitencjarnych, 

ich specyfice i 
procesach  w nich 

występujących 

Student ma 

podstawową, 

uporządkowaną 
wiedzę o   różnych 

środowiskach 
wychowawczych 

występujących w 
jednostkach 

penitencjarnych, 

ich specyfice i 
procesach  w nich 

występujących 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę o   różnych 
środowiskach 

wychowawczych 
występujących w 

jednostkach 
penitencjarnych, 

ich specyfice i 

procesach  w nich 
występujących, 

potrafi je krytycznie 
scharakteryzować i 

ocenić.  

U1 Student nie 
posiada 

umiejętności 

posługiwania  się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania  i 
interpretowania  

oraz projektowania  

strategii działań 
pedagogicznych w 

Student  posiada 
umiejętności 

posługiwania się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania  i 

interpretowania  
oraz projektowania  

strategii działań 

pedagogicznych      
w jednostkach 

Student posiada 
umiejętność 

posługiwania  się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania  i 

interpretowania  
oraz projektowania  

strategii działań 

pedagogicznych w 
jednostkach 

Student posiada 
umiejętność 

posługiwania  się  

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania  i 
interpretowania  

oraz projektowania  
strategii działań 

pedagogicznych w 

jednostkach 
penitencjarnych,  
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jednostkach 

penitencjarnych, 

nie potrafi 
generować 

rozwiązania  
konkretnych 

problemów 

pedagogicznych i 
prognozować  ich 

przebiegu i 
rozwiązania oraz 

przewidywać 
skutków  

planowanych 

działań. 

penitencjarnych, 

nie potrafi 

generować  
rozwiązania 

konkretnych 
problemów 

pedagogicznych i 

prognozować  ich 
przebiegu i 

rozwiązania  oraz 
przewidywać 

skutków 
planowanych 

działań. 

penitencjarnych,  

potrafi generować 

rozwiązania 
konkretnych 

problemów 
pedagogicznych i 

prognozować ich 

przebieg  i 
rozwiązania oraz 

przewidywać skutki 
planowanych 

działań. 

potrafi generować 

rozwiązania 

konkretnych 
problemów 

pedagogicznych i 
prognozować ich 

przebieg  i 

rozwiązania oraz 
przewidywać skutki 

planowanych 
działań, jego 

wypowiedzi są 
krytyczne i 

refleksyjne.  

K1 Student nie ma 

świadomości 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, nie 
rozumie potrzeby 

ciągłego 
dokształcania  się  

zawodowego i 

rozwoju osobistego 

Student  ma 

świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, nie 
rozumie jednak  

potrzeby ciągłego 
dokształcania  się  

zawodowego i 

rozwoju osobistego 

Student  ma 

świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 
rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania  się  

zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 

kompetencji i 
doskonali 

umiejętności, 
wyznacza kierunki 

rozwoju i 

kształcenia 

Student  ma 

świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 
rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania  się  

zawodowego i 

rozwoju osobistego, 
dokonuje 

samooceny  
własnych 

kompetencji i 

doskonali 
umiejętności, 

wyznacza kierunki 
rozwoju i 

kształcenia, 

angażuje się w 
poszerzanie swojej 

wiedzy  poprzez 
korzystanie z 

różnych źródeł 

informacji. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Dagmara Juchner 
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Psychopatologie i uzależnienia 

 

  

Kierunek PEDAGOGIKA 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu  

Profil ogólnokademicki 
Studia stopnia I  

 

Nazwa przedmiotu: Psychopatologie i uzależnienia 
Kod przedmiotu: MO_PR_1_5 

Rok akademicki: 2017/2018 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów: 3 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY  

STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 60 32 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 65 93 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 

 
 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Podstawowa wiedza psychologiczna oraz wiedza  z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej  
 

 

 
CELE PRZEDMIOTU 

*Zdobycie przez studenta wiedzy na temat ogólnych zaburzeń psychicznych 

*Wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą mechanizmów uzależnienia 
*Rozwijanie u studenta umiejętności wykorzystania wyżej wymienionej wiedzy w praktyce pedagogicznej i 

pomocowej 
 

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 
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W01 Student przedstawia dynamikę uzależnienia  WO5, W03 

W02 
Student odtwarza wiedzę na temat zaburzeń czynności 

poznawczych  
WO5, W03 

W03 
Student reprodukuje informacje na temat zaburzeń scalania 

czynności psychicznych  
WO5, W03 

W04 
Student przywołuje wiedzę dotyczącą zaburzeń emocji i 

motywacji  
WO5, W03 

W zakresie umiejętności 

U01 Student identyfikuje procesy związane z dynamiką uzależnienia U02, U01, U06, U04 

U02 
Student rozróżnia poszczególne zaburzenia czynności 

poznawczych 
U02, U01, U06, H1_U04 

U03 
Student wyodrębnia zaburzenia scalania czynności 

psychicznych spośród innych zaburzeń 
U02, U01, U06, U04 

U04 
Student rozpoznaje zaburzenia czynności emocjonalnych                     

i motywacyjnych 
U02, U01, U06, U04 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 
Organizuje zdobytą wiedzę i potrafi ją stosować w celu 

porozumiewania się ze specjalistami innej dziedziny 
K02, K02 

K02 

Dostrzega wagę pogłębionego spojrzenia na ludzkie 

zachowanie          z wykorzystaniem wiedzy z dziedzin 

pokrewnych oraz poszukuje optymalnych rozwiązań postępując 

zgodnie z zasadami etyki 

K04, K04  

 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Dynamika uzależnienia    – procesy psychologiczne, fazy uzależnienia, 

etapy uzależnienia a funkcjonowanie społeczne  
W01,U01,K01,K02 

2 Zaburzenia czynności poznawczych  W02, U02, K01, K02 

3 Zaburzenia scalania czynności psychicznych  W03, U03, K01, K02 

4 Zaburzenia emocji i motywacji  W04, U04, K01,K02 

5 Nowe uzależnienia w Polsce i na świecie  W03, U03, K01 

6 
Pomoc opieka i wsparcie osób uzależnionych ( Ośrodki terapii, fundacje i 

organizacje pomocowe, system wsparcia społecznego)  
W04, U04, K01,K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 
warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

7. wykład 
8. dyskusja dydaktyczna  

9. burza mózgów  

 
 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
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dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

* Przygotowanie się do egzaminu i zaliczenia  

 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

 Niewiadomska I., Sikorska – Głodowicz M. (2004). Alkohol. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 

 Niewiadomska I., Stanisławczyk P. (2004). Narkotyki. Lublin: Wydawnictwo Gaudium  
 Bilikiewicz A. (2003). Psychiatria. Warszawa: PZWL  

 Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B. (2007): Terapia poznawcza uzależnień. 

Wydawnictwo UJ, Kraków  

 Bętkowska-Korpała B. (red.): (2008) Uzależnienia w praktyce klinicznej – zagadnienia 

diagnostyczne. Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa. 

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. Melibruda J. (2000). Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków. W: J. 

Strelau (red.). Psychologia, t 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii 
stosowanej. Gdańsk: GWP.  

2. Connors G.J., DiClemente C.C., Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii 
uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2015 

3. Miller W.R., Rollnick S. (2014): Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  

4. Miller P.M. (red.) 2013. Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
5. Ogińska-Bulik N. (2010).: Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? Difin, Warszawa  

 
 

NETOGRAFIA: 

 

 http://www.parpa.pl/ 

 http://www.narkomania.gov.pl/portal 
 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwi
um 

Proje
kt 

Aktywnoś
ć na  

zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inn
e 

W1-W4 x    X    

U1-U3 x    X    

U4 x    X    

K1-K2 x    X    

 

 

 

http://www.parpa.pl/
http://www.narkomania.gov.pl/portal
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 
kształceni

a 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1 Nie potrafi odtworzyć 
modelu procesów 

przeciwstawnych  
Richarda L. Solomona 

Potrafi odtworzyć 
model procesów 

przeciwstawnych  
Richarda L. 

Solomona 

Student potrafi 
odtworzyć model 

procesów 
przeciwstawnych 

Richarda L. 
Solomona, opisać 

fazy uzależnienia                      

z uwzględnieniem 
procesów z modelu 

Solomona  

Student potrafi 
odtworzyć model 

procesów 
przeciwstawnych 

Richarda L. 
Solomona, opisać 

fazy uzależnienia                      

z uwzględnieniem 
procesów z modelu 

Solomona oraz 
zachowań 

preferowanych 

przez jednostkę w 
danej fazie  

W2 Student nie posiada 
wiedzy na temat 

zaburzeń czynności 

poznawczych 

Student potrafi 
wymienić rodzaje 

zaburzeń czynności 

poznawczych     i 
podać ich przykłady  

Student potrafi 
wymienić rodzaje  

zaburzeń czynności 

poznawczych, opisać 
kilka zaburzeń uwagi, 

pamięci, 
spostrzegania, 

myślenia, języka i 

komunikacji 

Student potrafi 
wymienić rodzaje 

zaburzeń czynności 

poznawczych, 
biegle odtwarza 

wiedzę na temat                   
zaburzeń uwagi, 

pamięci, 

spostrzegania, 
myślenia, języka                 

i komunikacji 

W3 Student nie posiada 

wiedzy na temat 

zaburzeń scalania 
czynności 

psychicznych 

Student potrafi 

wymienić rodzaje 

zaburzeń scalania 
czynności 

psychicznych i 
podać ich przykłady 

Student potrafi 

wymienić rodzaje 

zaburzeń scalania 
czynności 

psychicznych, opisać 
kilka zaburzeń 

scalania czynności 

psychicznych 

Student potrafi 

wymienić rodzaje 

zaburzeń scalania 
czynności 

psychicznych, 
biegle odtwarza 

informacje na 

temat          
zaburzeń scalania 

czynności 
psychicznych 

W4 Student nie posiada 

wiedzy na temat 
zaburzeń emocji                 

i motywacji 

Student potrafi 

wymienić rodzaje 
zaburzeń emocji          

i motywacji 

Student potrafi 

wymienić rodzaje 
zaburzeń emocji         

i motywacji, opisać 
kilka zaburzeń emocji                 

i motywacji 

Student umie 

wymienić rodzaje 
zaburzeń emocji         

i motywacji, biegle 
odtwarza wiedze na 

temat                          

w zaburzeń emocji        
i motywacji  

U1  Student nie umie 

rozpoznać procesów 
związanych                       

z dynamiką 
uzależnienia 

Student potrafi 

rozpoznać procesy 
związane z 

dynamiką 
uzależnienia 

Student potrafi 

rozpoznać procesy 
związane z dynamiką 

uzależnienia oraz 
identyfikować fazy 

uzależnienia 

Student potrafi 

rozpoznać procesy 
związane                      

z dynamiką 
uzależnienia, 

identyfikować fazy 
uzależnienia, a 

także proponować 

oddziaływania 
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zaradcze 

U2 Student nie rozróżnia 

poszczególnych 
rodzajów zaburzeń 

czynności 

poznawczych 

Student potrafi 

rozróżnić 
poszczególne 

rodzaje zaburzeń 

czynności 
psychicznych 

Student potrafi 

rozróżnić 
poszczególne rodzaje 

zaburzeń czynności 

psychicznych, 
zidentyfikować kilka 

zaburzeń  uwagi, 
pamięci, 

spostrzegania, 
myślenia, języka i 

komunikacji 

Student potrafi 

rozróżnić 
poszczególne 

rodzaje zaburzeń 

czynności 
psychicznych, 

biegle 
identyfikować 

zaburzenia uwagi, 
pamięci, 

spostrzegania, 

myślenia, języka             
i komunikacji 

U3 Student nie rozróżnia  

zaburzeń scalania 
czynności 

psychicznych spośród 
innych zaburzeń 

Student posiada 

umiejętność 
rozróżniania 

rodzajów zaburzeń 
scalania czynności 

psychicznych 
spośród innych 

zaburzeń 

Student potrafi 

rozróżnić 
poszczególne rodzaje 

zaburzeń scalania 
czynności 

psychicznych, 
zidentyfikować kilka z 

nich   

Student potrafi 

rozróżnić 
poszczególne 

rodzaje zaburzeń 
scalania czynności 

psychicznych, 
biegle 

identyfikować 

zaburzenia scalania 
czynności 

psychicznych  

U4  Student nie 
rozpoznaje zaburzeń 

czynności 
emocjonalnych                

i motywacyjnych 

Student posiada 
umiejętność 

rozróżniania 
rodzajów zaburzeń 

czynności 
emocjonalnych               

i motywacyjnych 

Student posiada 
umiejętność 

rozróżniania 
rodzajów zaburzeń 

czynności 
emocjonalnych      i 

motywacyjnych, 

identyfikuje kilka 
zaburzeń czynności 

emocjonalnych     i 
motywacyjnych 

Student posiada 
umiejętność 

rozróżniania 
rodzajów zaburzeń 

czynności 
emocjonalnych               

i motywacyjnych, 

biegle identyfikuje 
zaburzenia 

czynności 
emocjonalnych               

i motywacyjnych 

K1 Student nie potrafi 

organizować zdobytej 

wiedzy z zakresu 

psychopatologii 

Student potrafi 

organizować 

zdobytą wiedzę z 

zakresu 

psychopoatologii 

Student potrafi 

organizować zdobytą 

wiedzę z zakresu 

psychopatologii i 

potrafi ją stosować w 

celu porozumiewania 

się ze specjalistami w 

zakresie psychologii, 

psychiatrii 

Student potrafi 

organizować 

zdobytą wiedzę i 

potrafi ją stosować 

w celu 

porozumiewania się 

ze specjalistami                

w zakresie 

psychologii, 

psychiatrii, scala ją        

z uprzednio zdobytą 

wiedzą z zakresu 

pedagogiki 

K2 Student nie 

dostrzega wagi 

pogłębionego 

spojrzenia na ludzkie 

zachowanie, 

Student 

dostrzega 

wagę 

pogłębione

go 

Student 

dostrzega 

wagę 

pogłębioneg

o spojrzenia 

Student dostrzega 

wagę pogłębionego 

spojrzenia na 

ludzkie zachowanie, 

stosuje zasady etyki 
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etycznego 

postępowania, 

poszukiwania 

optymalnych 

rozwiązań         w 

praktyce zawodowej 

spojrzenia 

na ludzkie 

zachowanie

, 

postępowa

nia zgodnie            

z zasadami 

etyki 

zawodowej 

na ludzkie 

zachowanie, 

stosuje 

zasady etyki 

zawodowej, 

poszukuje 

optymalnych 

rozwiązań            

w praktyce 

zawodowej 

zawodowej, 

poszukuje 

optymalnych 

rozwiązań       w 

praktyce 

zawodowej we 

współpracy              

z innymi 

specjalistami 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Dorota Janułajtys 
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Diagnoza w resocjalizacji 

 

  

Kierunek: Pedagogika  

Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil  ogólnoakademicki 

Studia  I stopnia 

Nazwa przedmiotu: Diagnoza w resocjalizacji 

Kod przedmiotu: MO_PR_2_1 

Rok akademicki: 2017/2018  

Język wykładowy: polski   

Semestr studiów: 4 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

Podstawowe informacje z zakresu podstaw pedagogiki ogólnej, procesów społecznych i 

indywidualnych oraz psychologii ogólnej 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

             Prezentacja stanowisk teoretycznych w zakresie diagnozy i implikacji dla praktyki 

resocjalizacyjnej. 

 Uświadomienie mechanizmów determinujących proces skutecznej diagnozy 

 Ukazanie warsztatu diagnostycznego pedagogiki resocjalizacyjnej 

 Uświadomienie interdyscyplinarnego charakteru wiedzy wymaganej dla skutecznej diagnozy w 

resocjalizacji.  
 Zapoznanie studentów z cechami i właściwościami przedmiotów diagnostycznych 

psychologii penitencjarnej, zapoznanie z cechami podmiotów diagnostycznych w 

pedagogice penitencjarnej dla tworzenia diagnozy genetycznej dla potrzeb oddziaływań 
korekcyjnych 

 Student nabędzie umiejętności planowania oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w 

oparciu o wnikliwą diagnozę 

Forma zajęć/ Praca własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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 Będzie świadomy warunków i zasad procesu tworzenia diagnozy 

 Nabędzie umiejętności identyfikowania czynników patologizujących proces socjalizacji i 
wychowania dzieci i młodzieży. 

 Rozwiązuje problemy  związane z diagnostyką oraz ustala hierarchię podejmowanych działań . 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

 Ma rozszerzoną  i uporządkowaną  wiedzę o 

uczestnikach działań diagnostycznych, pogłębioną 
w zakresie konstruowania i przeprowadzania 

diagnozy 
 Wyjaśnia i porządkuje elementy diagnozy w 

odniesieniu do poszczególnych zaburzeń 

zachowania 
 Wyjaśnia rolę diagnozy w systemie pomocy, terapii  

i pracy resocjalizacyjnej 

K_W15 

 

W02 

 Student zna i używa terminologię z zakresu 

diagnostyki resocjalizacyjnej oraz rozumie jej 

zastosowanie  na poziomie rozszerzonym . 
Definiuje założenia i zagadnienia diagnostyczne 

 Ma rozszerzoną wiedzę na temat problemów 
teoretycznych oraz praktycznych w zakresie 

diagnozowania poszczególnych obszarów. 

K_W01 

W zakresie umiejętności 

U01 

 Posiada pogłębione umiejętności przetwarzania i 
wyszukiwania informacji na temat zjawisk  

patologii społecznej oraz interpretuje je z punktu 

widzenia diagnozy resocjalizacyjnej 

 Potrafi w sposób klarowny zastosować  
specjalistyczne, pogłębione słownictwo i 

nazewnictwo 

K_U01 K_U07 

U02 

 Potrafi wykorzystać i integrować   wiedzę 

teoretyczną i praktyczną z zakresu  diagnostyki, w 
celu analizowania i interpretacji złożonych zjawisk 

patologicznych oraz diagnozowania i projektowania 
działań, a także racjonalnego oceniania złożonych 

sytuacji diagnostycznych, analizowania motywów 
i€ wzorów ludzkich zachowań 

 Potrafi wybrać, ocenić odpowiednią drogę 

postępowania z niedostosowanymi społecznie w 
wymiarze obszarów diagnostycznych 

 Potrafi sprawnie porozumiewać się pojęciami 

diagnostycznymi i ujęciami teoretycznymi diagnozy, 

w celu podejmowania działań praktycznych 
służących konstruowaniu skutecznej terapii w 

obszarze indywidualnym, społecznym i rodzinnym. 

K_U07 K_U01 

 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

 Jest gotowy do podejmowania wyzwań związanych 
z diagnozowaniem zaburzeń zachowania oraz 

niedostosowaniem społecznym dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Angażuje się w działania diagnostyczne.  

 Ma przekonanie o sensie i potrzebie 

K_K02 
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podejmowanych działań diagnostycznych oraz 

wykazuje się wytrwałością w realizacji tych działań.  

K02 

 Jest odpowiedzialny za przygotowanie  się do 

swojej pracy,  oraz ustala hierarchię 
podejmowanych działań, czuje się odpowiedzialny 

wobec innych ludzi za podejmowane działania.  

Odznacza się rozwagą, dojrzałością 
i€ zaangażowaniem w działaniu diagnostycznym 

 Ma pogłębioną wiedzę na temat poziomu swojej 
wiedzy oraz rozumie potrzebę własnego rozwoju 

 

K_K04 

 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

 Miejsce diagnozy w resocjalizacji i  w strukturze 

diagnostyki psychologiczno – pedagogicznej.  

  Funkcje, przedmiot i cechy diagnostyki w resocjalizacji. 

W01 W02 U01 

2 

 Zaburzenia w zachowaniu dzieci i dorosłych w 

odniesieniu do obszarów diagnostycznych. 

  Teoretyczne przesłanki, typologie i klasyfikacje w 
diagnostyce.  

 Model diagnozowania nieprzystosowania społecznego i 

asocjalności.  

W01 W02 U01 U02 

3 

 Czynniki ryzyka w instytucjonalnych i 

pozainstytucjonalnych strukturach społecznych jako 
przedmiot diagnozowania (diagnoza warunków 

opiekuńczo – wychowawczych, klimatu wychowawczego 
zakładów wychowawczych i resocjalizacyjnych, 

penitencjarnych, funkcjonowania w grupach 

podkulturowych). 

W01 W02 U01 U02 K01 

4 

 Pojęcie zadań rozwojowych oraz formy realizacji zadań 
rozwojowych jako przedmiotu diagnozowania nieletnich.   

 Czynniki warunkujące przebieg procesu diagnostycznego 

w resocjalizacji. 

W01 W02 U01 U02 K02 

5 

 Na czym polegają błędy diagnostyczne? 

 Etyczne problemy diagnozy w resocjalizacji.  

 Przedmiot i podmiot diagnozy penitencjarnej.  

W01 W02 U01 U02 K01 
K02 

6 
 Rola psychologii klinicznej w diagnozie penitencjarnej.  

Diagnoza tradycyjna i zmodernizowana ( współczesna) 

W01 W02 U01 U02 K01 

 

 
METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 
warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

 Metoda przypadków (kejsy) 

 Klasyczna metoda problemowa 

 Wykład problemowy 

 Techniki multimedialne 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 przygotowanie do zaliczenia 
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 czytanie literatury 

 przygotowanie pracy zaliczeniowej 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Aleksandrowicz J. W., Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania 

dorosłych:(według ICD-10) : psychopatologia, diagnostyka, leczenie, Kraków 1998. 

Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2006. 

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1998. 

2. Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008. 

3. Brzeziński J.: (2000), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo 

Naukowe SCHOLAR. Warszawa. 

4. Korczak J., Poznańska A.: (1933/34), Plebiscyty życzliwości i niechęci. Polskie Archiwum 
Psychologii. 

 
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Ciczkowska-Giedziun M.,  Dzieci i młodzież w osiedlu miejskim: diagnoza i rozwiązania 

modelowe, Olsztyn 2002. 

2. Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna: stan i perspektywy badań, red. K. 

Wenta, E. Perzycka, Szczecin 2004.  

3. Jundzill E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży: diagnoza – zaspokojenie,  Gdańsk 

2000.  

4. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000. 

5. Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W2   x  X    

U1-U2   x  X    

K1-K2   x  x    

 
 

 

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 
kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1-W2 Niezadowalająca Wybiórcza wiedza Student posiada Student w sposób 
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wiedza w zakresie 

diagnostyki 

resocjalizacyjnej w 
odniesieniu do 

poszczególnych 
zaburzeń 

zachowania ,oraz 

problemów 
teoretycznych i 

praktycznych w 
zakresie 

diagnozowania 
poszczególnych 

obszarów. 

 

w zakresie 

diagnostyki 

resocjalizacyjnej w 
odniesieniu do 

poszczególnych 
zaburzeń 

zachowania, oraz 

problemów 
teoretycznych i 

praktycznych w 
zakresie 

diagnozowania 
poszczególnych 

obszarów. 

(Stosuje ją z 
pomocą 

nauczyciela) 
 

wiedzę w zakresie 

diagnostyki 

resocjalizacyjnej w 
odniesieniu do 

poszczególnych 
zaburzeń 

zachowania, oraz 

problemów 
teoretycznych i 

praktycznych w 
zakresie 

diagnozowania 
poszczególnych 

obszarów. Potrafi 

ją stosować i 
rozumie 

znaczenie. 
 

uporządkowany i 

wyczerpujący 

posługuje się 
wiedzą w zakresie 

diagnostyki 
resocjalizacyjnej- 

w odniesieniu do 

poszczególnych 
zaburzeń 

zachowania ,oraz 
problemów 

teoretycznych i 
praktycznych w 

zakresie 

diagnozowania 
poszczególnych 

obszarów. 
Rozumie 

znaczenie oraz 

stosuje i 
porównuje 

poszczególne 
obszary wiedzy. 

 

U1-U2 Student nie 
analizuje i nie 

potrafi ocenić 
przydatności  

poznanych  

procesów, metod i 
form pracy w 

diagnostyce,  a 
także nie potrafi 

zastosować  

specjalistycznego, 
słownictwa i 

nazewnictwa 

Student w sposób 
dostateczny 

analizuje i ocenia 
przydatność 

poznanych  

procesów, metod i 
form pracy w 

diagnostyce,  
jednakże nie 

potrafi 

samodzielnie 
zastosować  

specjalistycznego, 
pogłębionego 

słownictwa i 
nazewnictwa. (zna 

wybiórcze 

słownictwo i 
nazewnictwo) 

Student w sposób 
sprawny analizuje 

i ocenia 
przydatność 

poznanych  

procesów, metod i 
form pracy w 

diagnostyce,  a 
także potrafi 

zastosować  

specjalistyczne, 
pogłębione 

słownictwo i 
nazewnictwo 

Student w sposób 
samodzielny i 

sprawny analizuje 
i ocenia 

przydatność 

poznanych  
procesów, metod i 

form pracy w 
diagnostyce,  a 

także potrafi 

zastosować  
specjalistyczne, 

pogłębione 
słownictwo i 

nazewnictwo. 
Samodzielnie 

interpretuje je z 

punktu widzenia 
diagnozy 

resocjalizacyjnej 
 

K1-K2 Student nie jest 

przygotowany do 
podejmowania 

wyzwań 
związanych z 

diagnozowaniem 

zaburzeń 
zachowania oraz 

niedostosowania 
społecznego dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych. Nie 
angażuje się w 

działania 

Student jest 

przygotowany do 
podejmowania 

niektórych 
wyzwań 

związanych z 

diagnozowaniem 
zaburzeń 

zachowania oraz 
niedostosowania 

społecznego 

dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

Angażuje się w 

Student 

samodzielnie i z 
dokładnością  

jest przygotowany 
do podejmowania 

wyzwań 

związanych z 
diagnozowaniem 

zaburzeń 
zachowania oraz 

niedostosowania 

społecznego 
dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

Student w sposób 

precyzyjny i 
samodzielny jest 

przygotowany do 
podejmowania 

wyzwań 

związanych z 
diagnozowaniem 

zaburzeń 
zachowania oraz 

niedostosowania 

społecznego 
dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 
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diagnostyczne wybrane działania 

diagnostyczne. 

Wymaga pomocy 
nauczyciela w 

analizie 
poszczególnych 

wyzwań i działań. 

Angażuje się w 

działania 

diagnostyczne i 
ma świadomość 

posiadanej 
wiedzy. 

Angażuje się w 

działania 

diagnostyczne i 
ma pogłębioną 

świadomość 
posiadanej wiedzy 

oraz czuje 

potrzebę 
nieustannego jej 

uzupełniania. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Dorota Janułajtys 
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Metodyka pracy resocjalizacyjnej 

 

  

Kierunek Pedagogika 
Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil ogólnoalademicki 

Studia I stopnia 

Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy resocjalizacyjnej 

Kod przedmiotu: MO_PR_2_2 

Rok akademicki: 2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 4 
 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 
 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

*Wiedza ogólna z pedagogiki i psychologii 
*Wiedza z zakresu podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami oddziaływań resocjalizacyjnych 

*Uświadomienie warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych. 

*Wdrożenie studentów do realizacji zadań i powinności pedagoga resocjalizacyjnego. 
 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 
Charakteryzuje zasady i uwarunkowania wychowania 

resocjalizującego.  
K_W09 

W02 
Wymienia i opisuje skuteczne metody oddziaływania 

resocjalizacyjnego. 

K_W13 

K_W16 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 8 

Ćwiczenia 30 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 15 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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W03 
Wyjaśnia znaczenie relacji wychowawca-wychowanek w 

procesie resocjalizacji.  
K_W08 

W04 
Opisuje sposoby motywowania podopiecznego do zmiany i 

kształtowania poczucia własnej skuteczności.  
K_W09 

W zakresie umiejętności 

U01 
Dokonuje krytycznej oceny skuteczności różnych form, 

metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego. 

 K_U01 

K_U02 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Rozumie znaczenia kompetencji i cech osobowościowych 

wychowawcy/pedagoga resocjalizacyjnego i rozpoznaje 

naruszenie norm etycznych. 

K_K03 

K02 
Wykazuje się kreatywnością w procesie planowania 

oddziaływań resocjalizacyjnych. 
K_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Zasady wychowania resocjalizującego. W01 

2 
Dobrowolność i gotowość do zmiany a skuteczność oddziaływań 

resocjalizacyjnych. 
W02 

3 Terapia grupowa, socjoterapia i psychoterpia w resocjalizacji. 
W02 

U01 

4 Praktyka oparta na dowodach w resocjalizacji. 
W02 

U01 

5 
Znaczenie relacji wychowawczych w pracy pedagoga 
resocjalizacyjnego. Odmiany zależności w relacjach wychowawca-

wychowanek. Cechy i kompetencje pedagoga resocjalizacyjnego. 

W03 

K01 

6 
Motywowanie podopiecznego do zmiany. Kształtowanie poczucia 

własnej skuteczności. 

W01 

W04 

7 Metody twórczej resocjalizacji i ich zastosowanie. 

W01 
W02 

U01 
K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA  
*Wykład konwersatoryjny 

*burza mózgów 
*metaplan 

*mapa myśli 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  
*Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

*Przygotowanie się do egzaminu 
*Wykonanie map myśli 

 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 
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5. Opora R. (2010), Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych 

społecznie, Kraków.  
6. Szczepkowski J. (2016), Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W 

poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń.  

7. Urban B., Stanik J. (2007), Resocjalizacja,  tom t. I i II, Warszawa.  
8. Konopczyński M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa.  

 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

5. Muskała M. (2016), Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, 

Poznań. 

6. Borowski R., Wysocki D. (2001), Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock, 2001. 
7. Pospiszyl K. (1998), Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady przykłady 

programów oddziaływań, Warszawa. 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W4  x   X    

U1-U2     X    

K1-K2     X    

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształceni

a 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie potrafi 

scharakteryzować 

zasad wychowania 
resocjalizującego i 

uwarunkowań procesu 
resocjalizacji 

Charakteryzuje 

podstawowe 

zasady 
wychowania 

resocjalizującego 
i wymienia 

elementarne 

uwarunkowania 
procesu 

resocjalizacji.  

Charakteryzuje 

zasady wychowania 

resocjalizującego i 
opisuje 

uwarunkowania 
procesu 

resocjalizacji.  

Charakteryzuje 

wszystkie zasady 

wychowania i 
dokładnie opisuje 

różnorodne 
uwarunkowania 

procesu 

resocjalizacji.  

W2 Nie potrafi wymienić 

podstawowych metod 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego. 

Wymienia i 

opisuje 

podstawowe 
metody 

oddziaływania 
resocjalizacyjneg

o.  

Wymienia i opisuje 

większość metod 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego. 

Wymienia i 

szczegółowo 

opisuje wszystkie 
omawiane metody 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego. 

Bardzo dobrze 

orientuje się w 
różnorodnych 

nurtach 
resocjalizacji. 
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W3 Nie potrafi wyjaśnić 

znaczenia relacji 

wychowawca – 
wychowanek.  

W elementarnym 

stopniu wyjaśnia 

znaczenie relacji 
wychowawca-

wychowanek.  

Poprawnie wyjaśnia 

znaczenie relacji 

wychowawca-
wychowanek w 

procesie 
resocjalizacji. 

Szczegółowo i 

trafnie wyjaśnia 

znaczenie relacji 
wychowawca 

wychowanek w 
procesie 

resocjalizacji.  

W4 Nie potrafi opisać 
sposobów 

motywowania 
podopiecznego do 

zmiany. 

Opisuje 
podstawowe 

sposoby 
motywowania 

podopiecznego 

do zmiany, ma 
trudności ze 

wskazaniem 
sposobów 

kształtowania 

poczucia własnej 
skuteczności 

podopiecznego. 

Opisuje sposoby 
motywowania 

podopiecznego do 
zmiany i 

kształtowania 

poczucia własnej 
skuteczności. 

Szczegółowo 
charakteryzuje 

sposoby 
motywowania 

podopiecznego do 

zmiany i potrafi 
wyjaśnić znaczenie 

poczucia własnej 
skuteczności i 

sposoby jego 

wzmacniania. Ma 
bardzo dobrą 

orientację w 
omawianych 

teoriach motywacji.  

U1 Nie potrafi ocenić 
skuteczności form, 

metod i środków 
oddziaływania 

resocjalizacyjnego. 

Potrafi w 
elementarnym 

stopniu ocenić 
skuteczność 

różnych metod, 

form i środków 
oddziaływania 

resocjalizacyjneg
o, jednak sprawia 

to studentowi 

trudność.  

Poprawnie ocenia 
skuteczności 

różnych form, 
metod i środków 

oddziaływania 

resocjalizacyjnego. 

Dokonuje 
krytycznej oceny 

skuteczności 
różnych form, 

metod i środków 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego 

posługując się 
rozległą wiedzą. 

K1 Nie rozumie znaczenia 

kompetencji i 
powinności 

wychowawcy/pedago

ga resocjalizacyjnego 
oraz nie rozpoznaje 

elementarnych 
przejawów naruszenia 

norm etycznych.  

W dostatecznym 

stopniu rozumie 
znaczenie 

kompetencji i 

cech 
osobowościowych 

wychowawcy 
oraz rozpoznaje 

elementarne 

przejawy 
naruszenia norm 

etycznych. 

Rozumie znaczenie 

kompetencji i cech 
osobowościowych 

wychowawcy/pedag

oga 
resocjalizacyjnego i 

rozpoznaje 
naruszenie norm 

etycznych. 

Akceptuje i rozumie 

znaczenie cech 
osobowościowych i 

kompetencji 

wychowawcy oraz 
bezbłędnie 

wskazuje wszelkie 
naruszenia norm 

etycznych. 

K2 Nie wykazuje 

kreatywnego 

podejścia w procesie 
planowania 

oddziaływań 
resocjalizacyjnych. 

Przejawia 

minimalną 

kreatywność w 
planowaniu 

procesu 
resocjalizacyjneg

o 

Wykazuje się 

kreatywnością w 

procesie planowania 
oddziaływań 

resocjalizacyjnych. 

Wykazuje się dużą 

kreatywnością w 

procesie 
planowania 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego, 

poszukuje nowych 

rozwiązań. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Rafał Adamczewski 
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Arteterapia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych 

 

  

Kierunek Pedagogika  
Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Arteterapia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych 

Kod przedmiotu: MO_PR_2_3 

Rok akademicki: 2017/2018 
Język wykładowy: polski   

Semestr studiów: 4 
 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć ogólną wiedzę z zakresu sztuki i podstawy diagnozy pedagogicznej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 

 Ogólnym celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami arteterapeutycznymi oraz 

przygotowanie na poziomie podstawowym do stosowania arteterapii w praktyce opiekuńczej i 
resocjalizacyjnej. 

 

Cele szczegółowe: 

 Studenci dowiedzą się, jakie znaczenia ma arteterapia w pracy opiekuńczej, wychowawczej 

i resocjalizacyjnej. 

 Studenci poznają metody, techniki i narzędzia aktywizujące z zakresu arteterapii oraz dowiedzą 

się jak skuteczniej prowadzić zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne, a także 
uzyskają przygotowanie do pracy na poziomie podstawowym z arteterapii. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład  8 

Ćwiczenia 16 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   
Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 60 59 
RAZEM 75 75 
Punkty ECTS 3 3 
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Symbol 

efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 
efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 

Porządkuje wiedzę dotyczącą specyfiki arteterapii stosowanej w  

kontekście przezwyciężania trudności rozwojowych.  
Rozróżnia obszary arteterapii i rozumie ich specyfikę. 

 

 

K_W15 

W02 

Wymienia i opisuje zasady prowadzenia i projektowania zajęć z zakresu 

arteterapii. 

 

K_W16 

W03 
Zna wybrane metody i techniki arteterapii i wskazuje ich cele. 

 
K_W16 

w zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi projektować zajęcia z wybranymi metodami i technikami 

arteterapii dla konkretnego uczestnika. Dobiera trafnie metody, techniki i 

środki do planowanych zajęć pozwalające na przezwyciężenie 
wskazanych wcześniej trudności w aktywności grupy bądź wybranej 

jednostki. 
 

K_U11 

U02 
Potrafi przeprowadzić analizę i ewaluację projektowanych zajęć. 

Wprowadza modyfikacje do swojego projektu. 
K_U14 

U03 

Potrafi działać w sposób twórczy na gruncie praktyki pedagogicznej z 

wykorzystaniem inspiracji artystycznej pochodzącej z różnych dziedzin 

sztuki. 

 
K_U10 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Jest wrażliwy na potrzeby innych. K_K03 

K02 Jest otwarty i twórczy. K_K01 

K03 
Jest świadomy roli i znaczenia sztuki w obszarze działań opiekuńczych, 
wychowawczych i resocjalizacyjnych. 

K_K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 
kształcenia 

1 

1. Sztuka i terapia — arteterapia. 

2. Cele i funkcje arteterapii. 

3.  Najważniejsze rodzaje i techniki arteterapii: techniki plastyczne, 

techniki teatralne (m.in. drama), techniki pracy z biografią (techniki narracyjne, 

fotografia, video), biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia i inne. 

W01, W03, 
U01, U03, 

K03,  

 

2 

4. Efekty i korzyści płynące z praktycznego stosowania arteterapii. 

Zastosowanie arteterapii w pracy edukacyjno-terapeutycznej pedagoga. 

5. Zasady projektowania zajęć arteterapeutycznych i konstruowania 

zadań praktycznych. 

 

W01, W02, 

WO3, U01, 

U02, U03, 
K01, K02 

3 

6. Projektowanie programów edukacyjno–terapeutycznych dla dzieci, 

młodzieży, osób starszych. 

W01, W02, 

W03, U01, 

U02, U03, 
K01, K02, 

K03 
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METODY KSZTAŁCENIA:  
Metody aktywizujące: zadanie projektowe, warsztat, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, 

techniki dramowe. 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

10. zapoznanie z podstawową i uzupełniającą literaturą przedmiotu. 
11. przygotowanie własnego projektu zajęć dydaktycznych z zakresu arteterapii (w zespołach 3-5 

osobowych). 

12. Przygotowanie do prezentacji projektu przed grupą studentów i dydaktykiem. 
13. Analiza i ewaluacja projektu. 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Handford O., Karolak W., 2008: Mandala w arteterapii, Wyd. WSHE, Łódź. 

2. Karolak W., Kaczorowska B., 2008: Arteterapia w medycynie i edukacji, Wyd. WSHE, Łódź. 

3. Karolak W., 2009: Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii, Wyd. WSHE, Łódź. 

4. Karolak W., 2009: Rysunek w twórczym samorozwoju i arteterapii, Wyd. WSHE, Łódź. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Arciszewska-Binnebesel A., 2003: Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia, Wyd. Bea, Toruń. 

2. Arteterapia. Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej, 2000: (red.) A. Gmitrowicz, W. 

Karolak, PK InSEA, Łódź. 

3. Bielańska A., 2002: Teatr, który leczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

4. Handford O., Karolak W., 2008: Zabawa (z) przedmiotami w twórczym samorozwoju i 

arteterapii, Wyd. WSHE, Łódź. 

5. Handford O., Karolak W., 2007: Bajka w twórczym samorozwoju i arteterapii, Wyd. WSHE, 

Łódź. 

NETOGRAFIA: 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt  
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwiu
m 

Projekt 
Aktywność na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W01 – W03    x x    

U01 – U03    x x    

K01 – K02    x x    

 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 

kształce

nia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie potrafi 

zdefiniować 
podstawowych 

pojęć związanych z 

arteterapią i nie 
potrafi wskazać 

Student potrafi 

zdefiniować  
wybiórczo pojęcia 

związane z 

arteterapią i omawia 
ogólnie jej znaczenie 

Student definiuje 

wybrane  pojęcia 
związane z arteterapią 

oraz rozróżnia niektóre 

obszary arteterapii i 
rozumie ich specyfikę. 

Student definiuje 

najważniejsze pojęcia 
związane z arteterapią 

oraz perfekcyjnie 

rozróżnia obszary 
arteterapii i rozumie ich 
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obszarów 

arteterapii, nie 

rozumie jej 
specyfiki w 

kontekście 
rozwiązywania 

trudności 

rozwojowych.  

w pracy opiekuńczej, 

wychowawczej i 

resocjalizacyjnej. 

Wskazuje znaczenie 

arteterapii w 

kontekście 
rozwiązywania 

trudności 
rozwojowych. 

specyfikę. Wskazuje 

znaczenie arteterapii w 

kontekście 
rozwiązywania trudności 

rozwojowych. 

W02 

Student nie  

identyfikuje zasad 
prowadzenia i 

projektowania zajęć 

z zakresu 
arteterapii. 

 

Student wybiórczo 

wskazuje niektóre 
zasady prowadzenia i 

projektowania zajęć z 

zakresu arteterapii. 
 

Student wskazuje 

niektóre zasady 
prowadzenia i 

projektowania zajęć z 

zakresu arteterapii. 
 

 

 
 

Student poprawnie 

wskazuje najważniejsze 
zasady prowadzenia i 

projektowania zajęć z 
zakresu arteterapii. 

 

W03 

Student nie ma 
wiedzy na temat 

metod i technik 
arteterapii, nie 

potrafii określić jej 

celów. 

Student zna 
przynajmniej 1 

wybraną metodę i 
technikę arteterapii i 

wskazuje jej cele. 

 

Student zna 
przynajmniej 2 wybrane 

metody i techniki 
arteterapii i wskazuje 

ich cele. 

 

Student zna przynajmniej 
3 wybrane metody i 

techniki arteterapii i 
wskazuje ich cele. 

 

 
 

U01 

Student nie potrafi 

stworzyć 
adekwatnego 

projektu zajęć z 
zakresu arteterapii z 

zastosowaniem 

metod i technik 
arteterapii. 

Student potrafi 

przygotować projekt 
zajęć z wybraną 1 

metodą  lub techniką 
arteterapii dla 

konkretnego 

uczestnika. 

Student jest 

przygotowany do 
projektowania zajęć z 

wybranymi 2 metodami  
lub technikami 

arteterapii dla 

konkretnego 
uczestnika. Dobiera 

metody, techniki i 
środki do planowanych 

zajęć pozwalające na 
przezwyciężenie 

wskazanych wcześniej 

trudności w aktywności 
grupy bądź wybranej 

jednostki. 
 

 

Student jest 

przygotowany do 
projektowania 

samodzielnie zajęć z 
wybranymi 3 metodami  

lub technikami arteterapii 

dla konkretnego 
uczestnika. Dobiera 

trafnie metody, techniki i 
środki do planowanych 

zajęć pozwalające na 
przezwyciężenie 

wskazanych wcześniej 

trudności w aktywności 
grupy bądź wybranej 

jednostki. 
 

 

 

U02 

Student nie potrafi 

przeprowadzić 

analizy i ewaluacji 
projektowanych 

przez siebie zajęć. 

Student potrafi w 

ograniczonym 

zakresie  
przeprowadzić 

analizę i ewaluację 
projektowanych 

przez siebie zajęć. 

Student potrafi w 

zadowalającym stopniu 

przeprowadzić analizę i 
ewaluację 

projektowanych przez 
siebie zajęć. 

Student potrafi w 

zaplanowanym zakresie 

przeprowadzić analizę i 
ewaluację 

projektowanych przez 
siebie zajęć. Jest gotowy 

do wprowadzenia 
modyfikacji do swojego 

projektu. 

 

K01 - K03 

Student nie posiada 

świadomości w 

zakresie roli i 
znaczenia sztuki w 

obszarze działań 

Student w niewielkim 

stopniu posiada 

świadomość w 
zakresie roli i 

znaczenia sztuki w 

Student posiada 

świadomość w zakresie 

roli i znaczenia sztuki w 
obszarze działań 

opiekuńczych, 

Student posiada dużą 

świadomość w zakresie 

roli i znaczenia sztuki w 
obszarze działań 

opiekuńczych, 
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opiekuńczych, 

wychowawczej i 

resocjalizacyjnych. 
Nie jest wrażliwy na 

potrzeby innych, nie 
jest otwarty i 

twórczy. 

obszarze działań 

opiekuńczych, 

wychowawczych i 
resocjalizacyjnych. 

Jest w ograniczonym 
stopniu wrażliwy na 

potrzeby innych, w 

niewielkim zakresie 
jest otwarty i twórczy.  

 

wychowawczych i 

resocjalizacyjnych. Jest 

wrażliwy na potrzeby 
innych, otwarty i 

twórczy.  
. 

wychowawczych i 

resocjalizacyjnych. Jest 

szczególnie wrażliwy na 
potrzeby innych, otwarty i 

twórczy.  
 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Kamila Lasocińska 
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Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego 

 

  

Kierunek Pedagogika 
Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil Ogólnoakademicki 

Studia stopnia I 

Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego 

Kod przedmiotu:MO_PR_2_4 

Rok akademicki: 2017/ 2018 
Język wykładowy: polski  

Zalecany semestr studiów: 4 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

*podstawowa wiedza o problemach społecznych i zagadnieniach resocjalizacji zamkniętej i otwartej. 

 

 
CELE PRZEDMIOTU 

 

*wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstaw prawnych w zakresie prawa rodzinnego i 
opiekuńczego 

*zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie interpretowani aktów prawnych 

* rozwinięcie zainteresowań związanych ze stosowaniem przepisów rodzinnego i opiekuńczego 

* przekazanie i utrwalenie norm prawa rodzinnego i opiekuńczego 

* zastosowanie uzyskanej wiedzy przy rozwiązywniu problemów praktycznych 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 
Zna fachowe nazewnictwo i terminologię związaną z 

prawem rodzinnym i opiekuńczym 

W02 

W03 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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W13 
Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat 

wybranych aspektów prawa rodzinnego i opiekuńczego 
W04 

W zakresie umiejętności 

U01 
Potrafi dokonywać interpretacji zjawisk w zakresie prawa 

rodzinnego i opiekuńczego 

U01  

U08 

U04 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedze z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego 

U01 

U03 

U10 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania, dokonuje oceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności 

K01 

K04 

K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

                                                       W zakresie ćwiczeń 

1 
 
Pojęcie rodziny, więzi rodzinne. 

 

Wo1  

2 
Małżeństwo- przeszkody do zawarcia małżeństwa, unieważnienie 
małżeństwa, separacja, rozwód, prawa i obowiązki małżonków- 

przykłady działań. 

Wo1, W13. U01, U04, 
K01 

 

3 Odpowiedzialność majątkowa małżonków 
Wo1, W13 
U01, U04, 

K01 

4 Pochodzenie dziecka- ustalenie ojcostwa 

Wo1 
W13 

U01, U04, 
K01 

5 

 

Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej 
 Wo1, W13 

U01, U04, 

K01 
6 

 

Przysposobienie- pojęcie, przesłanki, rodzaje przysposobienia, 
ustanie stosunku przysposobienia. 

 

7 
Wybrane zagadnienia z zakresu opieki i kurateli sądowej- przykłady 
działań. 

 

Wo1 
W13 

U01, U04,  
K01 

W zakresie wykładów 

1 
 
Podstawa prawna, pojęcie rodziny, więzi rodzinne, 

 

Wo1  

2 

Małżeństwo- pojęcie, zawarcie małżeństwa, przeszkody do zawarcia 

małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, separacja, rozwód, prawa i 

obowiązki małżonków. 

Wo1, W13. U01, U04, 

K01 
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3 
Ustrój wspólności ustawowej, odpowiedzialność majątkowa 

małżonków 

Wo1, W13 

U01, U04,  

K01 

4 Pochodzenie dziecka- ustalenie ojcostwa 

Wo1 

W13 

U01, U04, 
K01 

5 

 
Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej 

 

 

Wo1, W13 

U01, U04, 
K01 

6 

 

Przysposobienie- pojęcie, przesłanki, rodzaje przysposobienia, 

ustanie stosunku przysposobienia. 
 

Wo1, W13 
U01, U04,  

K01 

7 Wybrane zagadnienia z zakresu opieki i kuraleli 

Wo1 
W13 

U01, U04,  

K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
 

*wykład konwersatoryjny 

*analiza indywidualnego przypadku 
* burza mózgów 

*metoda projektowa 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

 
* Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

* Przygotowanie się do egzaminu 

* Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów 
 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 

1. „Prawo rodzinne” Arkadiusz Bieliński 2016  
2. „Prawo rodzinne i opiekuńcze”  Tadeusz Smyczyński 2014 

3. „Prawo rodzinne” red. Grzegorz Jędrejek Wolters Kluwer 2015 
4. „Prawo rodzinne” Jerzy Strzebinczyk LEX 2013 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. „Prawo rodzinne. Zarys wykładu.” Tomasz Sokołowski  2013 
2. „Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie” Andrzej Zieliński  2011 r. 

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 
NETOGRAFIA: 

 

5. http://isap.sejm.gov.pl/ 
 



 49 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W5 X    X X   

U1-U3 X    X X   

U4         

K1-K3 X    X X   

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1-W3 Brak wiedzy na 
temat prawa 

rodzinnego i 
opiekuńczego, 

nazewnictwa i 

terminologii z 
zakresu prawa 

rodzinnego i 
opiekuńczego 

Opanowane 
zastały 

podstawowe 
pojęcia i 

terminologia i 

nazewnictwo z 
zakresu prawa 

rodzinnego i 
opiekuńczego 

 

 

Student zna 
pojęcia , 

terminologię i 
nazewnictwo. Zna 

również źródła 

prawa rodzinnego 
i opiekuńczego 

Student w oparciu 
o posiadana 

wiedzę z zakresu 
prawa rodzinnego 

i opiekuńczego 

dokonuje analizy 
w obrębie tematu, 

operuje pojęciami 
i terminologią . 

U1-U3 Nie potrafi 

dokonywać 

interpretacji 
zjawisk w zakresie 

prawa rodzinnego 
i opiekuńczego. 

Nie potrafi 
samodzielnie 

zdobywać wiedzy 

z zakresu 
omawianego 

prawa. 

W dostatecznym 

stopniu dokonuje 

interpretacji 
zjawisk w zakresie 

prawa rodzinnego 
i opiekuńczego 

oraz wie gdzie 
poszukiwać  

informacji z 

zakresu prawa 
rodzinnego i 

opiekuńczego. 

Student zna i 

dokonuje 

interpretacji 
zjawisk w zakresie 

prawa rodzinnego 
i opiekuńczego 

oraz dobrze wie i 
potrafi poszukiwać  

informacji z 

zakresu prawa 
rodzinnego i 

opiekuńczego 

Student w oparciu 

o własne 

umiejętności 
potrafi sprawnie i 

rzeczowo 
dokonywać 

interpretacji 
zjawisk w zakresie 

prawa rodzinnego 

i opiekuńczego 
oraz łączyć je z 

poszczególnymi 
przypadkami. 

Potrafi 

samodzielnie 
trafnie i sprawnie 

zdobywać wiedzę 
z zakresu 

omawianego 
prawa. 

K1- K3 Student nie ma 

świadomości 
swojej wiedzy i 

umiejętności. Nie 

rozumie i nie 
czuje potrzeby 

Student ma 

podstawową 
świadomość 

swojej wiedzy i 

umiejętności. 
Częściowo 

Ma dobrą 

świadomość 
swojej wiedzy i 

umiejętności, 

rozumie potrzebę 
ciągłego 

Student bardzo 

dobrze zna i ma  
świadomość 

swojej wiedzy i 

umiejętności z 
zakresu 
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ciągłego 

dokształcania. Nie 

dokonuje oceny 
własnych 

kompetencji i 
umiejętności 

rozumie potrzebę 

ciągłego 

dokształcania w 
dziedzinie prawa 

rodzinnego i 
opiekuńczego. W 

dostateczny 

sposób dokonuje 
oceny własnych 

kompetencji i 
umiejętności 

dokształcania w 

dziedzinie prawa i 

zmieniających się 
przepisów. 

Sprawnie 
dokonuje oceny 

własnych 

kompetencji i 
doskonali 

umiejętności 

omawianego 

obszaru prawa. 

Świetnie  rozumie 
potrzebę ciągłego 

dokształcania oraz 
potrafi sprawnie i 

szybko dokonać 

oceny własnych 
kompetencji. Stara 

się w sposób 
ciągły doskonalić 

własne 
umiejętności z 

dziedziny prawa 

rodzinnego i 
opiekuńczego, co 

sprzyja 
podnoszeniu 

kompetencji w 

wybranej 
dziedzinie. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa 
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WUP: Kontakt z klientem 

 

  

Kierunek: Pedagogika  
Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil ogólnoalademicki 

Studia stopnia 

Nazwa przedmiotu: WUP: Kontakt z klientem 

Kod przedmiotu: MO_PR_4_2 

Rok akademicki: 2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 4 
 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Umiejętność krytycznego namysłu nad treściami zajęć, podstawy pedagogiki ogólnej i znajomość 

problemów psychospołecznych. 
*Chęć czynnego udziału w warsztatach oraz w dyskusjach z wykładowcą i pozostałymi studentami.  

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą kontaktu w sytuacji pomagania, 

* Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności w zakresie interakcji w sytuacji pomagania, 

* Uwrażliwienie studentów na wartość podmiotowości podopiecznego w sytuacji pomagania.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń. 

W05 

W09 

W02 
Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

W02 

W03 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 16  

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 85 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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zachodzących między nimi relacjach. 

W03 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych.  
W07 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 

sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w 

odniesieniu do różnych kontekstów działalności 

pedagogicznej.  

U04 

U06 

U03 

U08 

U02 

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 

poglądów różnych autorów. 

U06 

U03 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 

dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności pedagogicznej.  

U06 

U07 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. 

K01 

K04 

K02 

K02 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej.  

K04 

K06 

K04 

K03 

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 

etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 

optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami 

etyki. 

K04 

K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Oferowanie i sterowanie jako dwie formy pomocy. 

 

W02 
U01 

K03 

 

2   Pomaganie jako spotkanie podmiotów.  

W01 

U02U03 

K01 

3 Odpowiedzialność pedagoga w sytuacji pomagania.  

W03 

U03 
K01 

K02 

K03 
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4 Praca z trudnym klientem. 

W01 

W03 

U01 
U02 

U03 
K01 

K02 

K03 

5 Trudności we współpracy z instytucjami pomocowymi.  

W01 

W02 
W03 

U02 

U03 
K02 

K03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* metoda warsztatowa, 
* dyskusja dydaktyczna, 

*analiza indywidualnego przypadku, 
*burza mózgów, 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

*zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 
*czynny udział w zajęciach warsztatowych, 

*przygotowanie się do zaliczenia.  

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. R. Kwaśnica, O pomaganiu nauczycielowi – alternatywa komunikacyjna, Wydaw. WOM, 

Wrocław 1994, 

2. A.Kępiński, Psychiatria humanistyczna, Wydaw. WL, Kraków 2003, 
3. V. Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo między etyką a techniką, Wydaw. Impuls, Kraków 

2007, 
4. W. Okła, Poradnictwo terapeutyczne, Wydaw. KUL, Lublin 2013,   

5. A. Czerkawska (red.), Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wydaw. DSW,  
      Wrocław 2009, 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Wydaw. Media Rodzina, Poznań 2012, 

2. E. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydaw. Media Rodzina, Poznań 1999, 
3. Z. Frączek, B. Szulz (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Wydaw. URz, 

Rzeszów 2006, 
4. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia 

społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wydaw. AH-E, Łódź 2012.  

 
NETOGRAFIA: 

 
1. www.psychotekst.pl 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W3   X  X    

U1-U3   X  X    

K1-K3   X  X    

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie ma 
elementarnej 

wiedzy dotyczącej 
procesów 

komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

Ma ograniczoną 
wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego i 

społecznego, ich 
prawidłowości i 

zakłóceń. 

Ma elementarną 
wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 
prawidłowości i 

zakłóceń. 

Ma szeroką wiedzę 
dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 
prawidłowości i 

zakłóceń. 

W2 Nie zna 

elementarnej 
terminologii 

używanej w 
pedagogice i nie 

rozumie jej źródeł 

oraz zastosowania 
w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych 

Zna elementarną 

terminologię 
używaną w 

pedagogice i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych robi to 

jednak w sposób 

odtwórczy. 

Zna elementarną 

terminologię 
używaną w 

pedagogice i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych. 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 
instytucjach życia 

społecznego oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach i potrafi 
posługiwać się nią 

w sposób 

refleksyjny i 
krytyczny. 

W3 Nie ma wiedzy na 
temat zasad i 

norm etycznych.  

Ma 
nieuporządkowaną 

i chaotyczną 

wiedzę na temat 
zasad i norm 

etycznych.  

Ma podstawową 
wiedzę na temat 

zasad i norm 

etycznych.  

Ma 
uporządkowaną, 

poprzedzoną 

refleksją i krytyką, 
wiedzę na temat 

zasad i norm 
etycznych.  

U1 Nie potrafi 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

Potrafi, przy 

istotnym wsparciu 
ze strony 

wykładowcy, 
posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i wzorów 

Potrafi posługiwać 

się podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

Potrafi refleksyjnie 

i krytycznie 
posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 
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prognozowania 

sytuacji oraz 

analizowania 
strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 

kontekstów 
działalności 

pedagogicznej. 

ludzkich 

zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

sytuacji oraz 

analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

diagnozowania i 

prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

U2 Nie posiada 

umiejętności 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

wybranych 

perspektyw 
teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, ma 
trudność w 

popieraniu ich 
argumentacją w 

kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

wybranych 

perspektyw 
teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

wybranych 

perspektyw 
teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów, robi to w 

sposób refleksyjny 

i krytyczny.  

U3 Nie potrafi ocenić 

przydatność 

typowych metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do 
realizacji zadań 

związanych z 
różnymi sferami 

działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi, przy 

istotnym wsparciu 

ze strony 
wykładowcy, 

ocenić przydatność 
typowych metod, 

procedur i dobrych 
praktyk do 

realizacji zadań 

związanych z 
różnymi sferami 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi ocenić 

przydatność 

typowych metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do 
realizacji zadań 

związanych z 
różnymi sferami 

działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi, w sposób 

refleksyjny i 

krytyczny, ocenić 
przydatność 

typowych metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do 
realizacji zadań 

związanych z 

różnymi sferami 
działalności 

pedagogicznej. 

K1 Nie ma 

świadomości 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności, nie 

rozumie potrzeby 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 
kompetencji i nie 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, nie 
rozumie jednak w 

pełni potrzeby 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 
kompetencji i nie 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 
rozumie potrzebę 

ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 

samooceny 
własnych 

kompetencji i 
doskonali 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 
rozumie potrzebę 

ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 

krytycznej 
samooceny 

własnych 
kompetencji i 
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doskonali 

umiejętności, nie 

wyznacza kierunki 
własnego rozwoju 

i kształcenia. 

doskonali 

umiejętności, nie 

wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i 

kształcenia. 

umiejętności, 

wyznacza kierunki 

własnego rozwoju 
i kształcenia. 

doskonali 

umiejętności, 

wyznacza, w 
sposób 

refleksyjny, 
kierunki własnego 

rozwoju i 

kształcenia. 

K2 Nie ma 

przekonania o 
wadze zachowania 

się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 

zawodowej. 

Ma częściowe 

przekonanie, 
powstałe na pod 

wpływem sugestii 

wykładowcy, o 
wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

Ma przekonanie o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej, jest 

ono jednak 
chwiejne i 

wymaga dalszej 
pracy w tym 

zakresie.  

Ma pełne 

przekonanie o 
wadze zachowania 

się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 

zawodowej. 

K3 Nie dostrzega i nie 
formułuje 

problemów 
moralnych i 

dylematów 

etycznych 
związanych z 

własną i cudzą 
pracą, nie 

poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, nie 

zastanawia się nad 
postępowaniem 

zgodnie z 
zasadami etyki. 

Dostrzega i 
formułuje 

problemy moralne 
i dylematy etyczne 

związane z własną 

i cudzą pracą, 
potrzebuje jednak 

do tego wsparcia 
ze strony 

wykładowcy, 

poszukuje, przy 
pomocy 

wykładowcy, 
optymalnych 

rozwiązań, 
postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

Dostrzega i 
formułuje 

problemy moralne 
i dylematy etyczne 

związane z własną 

i cudzą pracą, 
poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, 

postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

Dostrzega 
samodzielnie i 

krytycznie 
formułuje 

problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 
samodzielnie 

poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, 

postępuje zgodnie 
z zasadami etyki. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Rafał Adamczewski 
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Prawne i organizacyjne podstawy pomocy społecznej 

 

  

Kierunek Pedagogika 
Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil  ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Prawne i organizacyjne podstawy pomocy społecznej 

Kod przedmiotu: MO_PR_3_1 

Rok akademicki: 2018/2019 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 5 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

* wiedza – ma podstawową wiedzę z zakresu problemów i kwestii społecznych, pomocy społecznej a 
także polityki społecznej 

* umiejętności – potrafi w podstawowym stopniu identyfikować problemy społeczne potencjalnych 

klientów pomocy społecznej 
* kompetencje społeczne - docenia znaczenie instrumentów polityki społecznej w rozwoju społecznym 

państwa 

 
CELE PRZEDMIOTU 

* Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu pomocy społecznej i 
zabezpieczenia społecznego.  

* Przedstawienie podstawowych aktów prawnych regulujących tryb i zasady postępowania przy 

ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. 
* Ukształtowanie u studentów umiejętności praktycznego rozwiązywania wybranych problemów 

społecznych przy pomocy poznanych narzędzi. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W07 
Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach 
struktur społecznych i instytucjach życia społecznego 

W02 

W03 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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zajmujących się pomocą społeczną  oraz zachodzących 

między nimi relacjach w obszarze prawnym i 

organizacyjnym. 

W08 

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń w obszarze pomocy społecznej i 
pracy socjalnej. 

W05 

W09 

W15 

Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach 
działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

kulturalnej i pomocowej w zakresie pomocy prawnej. 
W04 

W zakresie umiejętności 

U02 

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w 

celu analizowania i interpretowania prawno- praktycznych 
problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów 
ludzkich zachowań. 

U02 

U01 
U06 

U04 

U03 

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w zakresie pomocy prawnej i działań 
praktycznych w celu analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 

sytuacji oraz analizowania strategii działań w odniesieniu 
do różnych kontekstów działalności pedagogicznej 

U04 
U06 

U03 

U08 

W zakresie kompetencji społecznych 

K03 

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 

pomocy społecznej; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych w zakresie prawnej i praktycznej pomocy; 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

K07 

K04 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 
zasad etyki zawodowej w obszarze szeroko pojętej pomocy 

społecznej. 

K04 

K06 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

 System prawny pomocy społecznej: ustawa z dnia 12 marca 
2014 r. o pomocy społecznej, przepisy wykonawcze do 

ustawy, akty prawne ustanawiane na szczeblu lokalnym. 

 Podmioty realizujące zadania pomocy społecznej (ośrodki 
pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 

regionalne ośrodki polityki społecznej). 

 Miejsce pomocy społecznej w systemie polityki społecznej. 

 Dokumenty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu 
problemów społecznych, strategie i programy.  

 Ocena zasobów pomocy społecznej. 

 

U04 

U06 W04 W03 K06 
K04 
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2 

 Szczegółowe omówienie zasady pomocniczości i jej znaczenia 
w działaniach z zakresu wsparcia beneficjenta oraz znaczenia 

pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa dla 

właściwego przebiegu procesów reintegracji i readaptacji 
społecznej jednostek i ich rodzin znajdujących się w sytuacji 

uzasadniającej objęcie pomocą. 

W05, W02 

W09 U02 
U01 

K07 

3 

 Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z 

pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, 
organizacja pomocy społecznej, zasady i tryb postępowania 

kontrolnego z zakresu pomocy społecznej. 

 Obowiązkowe i własne zadania gminy.  

 Zadania własne powiatu.  

 Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 Powody udzielania pomocy. Rodzaje świadczeń. 

 Zadania pracowników socjalnych. 
 

W04 W03 U03 

U08 K04 

K06 
 

4 

 Zadania zlecane i przekazywane do realizacji instytucjom 

pomocy społecznej. 

 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, 

świadczenia wychowawcze. 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. 

W05 

W09 K07 K04 U08 U01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
* wykład problemowy 

* praca w zespołach 

* prezentacja i dyskusja 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

* Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

* Przygotowanie się do zaliczenia 
 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011 

2. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2007  

3. S. Nitecki Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wyd. Gaskor 2013 

4. Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. 

Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 

2005, Wyd. UŁ.; 

5. Księżopolski M., Magnuszewska-Otulak G. , Gierszewska R. , Zabezpieczenie społeczne, [w:] 

Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Żukowski, Biblioteka Pracownika 

Socjalnego, Katowice 1998. 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. Trafiałek E., Środowisko społeczne i praca socjalna-zarys problematyki, Wydawnictwo „Śląsk”, 

2001  
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2. Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, BPS, Wydawnictwo  Naukowe  „Śląsk” 

1998 

3. Golinowska S., Polityka społeczna: koncepcje – instytucje, koszty, Poltext, Warszawa 2000. 
 

NETOGRAFIA: 

 

6. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ 

7. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/praca-socjalna/ 
8. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce/podzial-

zadan-miedzy-administracje-publiczna/ 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształceni

a 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzami
n ustny 

Egzami
n 

pisemn
y 

Kolokwiu
m 

Projek
t 

Aktywnoś
ć na  

zajęciach 

Praca 
pisemn

a 

Zadania e-
learningow

e 

Inne 
zaliczeni
e ustne 

W1-W5     X   X 

U1-U3     X   X 

U4     X    

K1-K3     X   X 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W1 Nie ma 

elementarnej 
wiedzy o różnych 

rodzajach struktur 

społecznych i 
instytucjach życia 

społecznego oraz 
zachodzących 

między nimi 

relacjach 

Ma niepełną 

wiedzę 
elementarną o 

różnych rodzajach 

struktur 
społecznych i 

instytucjach życia 
społecznego oraz 

zachodzących 

między nimi 
relacjach 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 

instytucjach życia 
społecznego oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 

instytucjach życia 
społecznego oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach oraz 

potrafi ją 
wykorzystać w 

praktyce 

W2 Nie ma 

elementarnej 

wiedzy dotyczącą 
procesów 

komunikowania 
interpersonalnego 

i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń 

Ma niepełną 

wiedzę 

elementarną  
dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 
prawidłowości i 

zakłóceń 

Ma elementarną 

wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń 

Ma elementarną 

wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń oraz 
potrafi ją 

wykorzystać w 
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praktyce 

W3 Nie ma 

podstawowej 
wiedzy o 

uczestnikach 

działalności 
edukacyjnej, 

wychowawczej, 
opiekuńczej, 

kulturalnej i 
pomocowej 

Ma niepełną 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 

edukacyjnej, 
wychowawczej, 

opiekuńczej, 
kulturalnej i 

pomocowej 

Ma podstawową 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 

edukacyjnej, 
wychowawczej, 

opiekuńczej, 
kulturalnej i 

pomocowej 

Ma podstawową 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 

edukacyjnej, 
wychowawczej, 

opiekuńczej, 
kulturalnej i 

pomocowej oraz 
potrafi ją 

wykorzystać w 

praktyce 

U1 Nie potrafi 

wykorzystywać 

podstawowej 
wiedzy 

teoretycznej z 
zakresu 

pedagogiki oraz 
powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 
edukacyjnych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych, a 
także motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań 

Potrafi w części 

wykorzystywać 

podstawową 
wiedzę 

teoretyczną z 
zakresu 

pedagogiki oraz 
powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 
edukacyjnych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych, a 
także motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań 

Potrafi 

wykorzystywać 

podstawową 
wiedzę 

teoretyczną z 
zakresu 

pedagogiki oraz 
powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 
edukacyjnych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych, a 
także motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań 

Potrafi 

wykorzystywać 

podstawową 
wiedzę 

teoretyczną z 
zakresu 

pedagogiki oraz 
powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 
edukacyjnych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych, a 
także motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań. Wiedzę 
tę potrafi 

wykorzystać 
również w 

praktyce. 

U2 Nie potrafi 
posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 

analizowania 
strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 

kontekstów 
działalności 

pedagogicznej 

Częściowo potrafi 
posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 

analizowania 
strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 

kontekstów 
działalności 

pedagogicznej 

Potrafi posługiwać 
się podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz 

analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 

działalności 
pedagogicznej 

Potrafi posługiwać 
się podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz 

analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

Umiejętność tą 
potrafi 
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wykorzystać 

również w 

praktyce. 

K1 Nie ma 

przekonania o 

sensie, wartości i 
potrzebie 

podejmowania 
działań 

pedagogicznych w 
środowisku 

społecznym; jest 

gotowy do 
podejmowania 

wyzwań 
zawodowych; 

wykazuje 

aktywność, 
podejmuje trud i 

odznacza się 
wytrwałością w 

realizacji 
indywidualnych i 

zespołowych 

działań 
profesjonalnych 

w zakresie 
pedagogiki 

Ma częściowe 

przekonanie o 

sensie, wartości i 
potrzebie 

podejmowania 
działań 

pedagogicznych w 
środowisku 

społecznym; jest 

gotowy do 
podejmowania 

wyzwań 
zawodowych; 

wykazuje 

aktywność, 
podejmuje trud i 

odznacza się 
wytrwałością w 

realizacji 
indywidualnych i 

zespołowych 

działań 
profesjonalnych 

w zakresie 
pedagogiki 

Ma przekonanie o 

sensie, wartości i 

potrzebie 
podejmowania 

działań 
pedagogicznych w 

środowisku 
społecznym; jest 

gotowy do 

podejmowania 
wyzwań 

zawodowych; 
wykazuje 

aktywność, 

podejmuje trud i 
odznacza się 

wytrwałością w 
realizacji 

indywidualnych i 
zespołowych 

działań 

profesjonalnych 
w zakresie 

pedagogiki 

Ma przekonanie o 

sensie, wartości i 

potrzebie 
podejmowania 

działań 
pedagogicznych w 

środowisku 
społecznym; jest 

gotowy do 

podejmowania 
wyzwań 

zawodowych; 
wykazuje 

aktywność, 

podejmuje trud i 
odznacza się 

wytrwałością w 
realizacji 

indywidualnych i 
zespołowych 

działań 

profesjonalnych 
w zakresie 

pedagogiki i stara 
się wykorzystywać 

tę umiejętność w 

praktyce 

K2 Nie ma 

przekonania o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 

zawodowej 

Ma niepełne 

przekonanie o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 

zawodowej 

Ma przekonanie o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej 

Ma przekonanie o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej i 

praktycznie to 
wykorzystuje 

OORDYNATOR PRZEDMIOTU:   mgr Krzysztof Bejmert 
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Warsztat pracy kuratora 

 

  

  

Kierunek: Pedagogika 

resocjalizacyjna.  

Wydział  Zamiejscowy w  Sieradzu 
Profil  ogólnoakademicki 

Studia stopnia 

 

Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy kuratora 
Kod przedmiotu: MO_PR_3_2 

Rok akademicki: 2018/2019 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 5 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA: 1 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Umiejętność krytycznego namysłu nad treściami zajęć, 
*Chęć czynnego udziału w zajęciach poprzez dyskusje z wykładowcą i pozostałymi studentami.  

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Zapoznanie studentów z podstawami metodyki pracy kuratora sądowego, 
*Przedstawienie studentom wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu pracy kuratora sądowego z rodzinami 

i nieletnimi, 
*Zapoznanie studentów z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi pracę kuratora sądowego.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego w 

zakresie pracy kuratorskiej, ich prawidłowości i zakłóceń. 

W08 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 90 32 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 93 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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W02 

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

zachodzących między nimi relacjach w obszarze działań 

kurator- klient- środowisko. 

W07 

 

W03 

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach objętych 

działalnością kuratorską, wchodzących w relacje w 

obszarze edukacyjnym, wychowawczym, opiekuńczym, 

kulturalnym i pomocowym.  

W15 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 

działalności pedagogicznej w zakresie kurateli sądowej. 

U01 

 

U02 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w 

celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych i pomocowych podopiecznych pozostających 

pod opieką kuratorów a także motywów i wzorów ludzkich 

zachowań. 

U02 

 

U03 

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii  w zakresie oddziaływań kuratorsko- 

sądowych , popierając je argumentacją w kontekście 

wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów. 

U08 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w 

zakresie działalności kuratorsko- sądowej, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i 

doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego 

rozwoju i kształcenia. 

K01 

 

K02 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny w pracy z podopiecznymi podlegającymi 

kurateli, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej.  

K04 

 

K03 

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 

etyczne związane z własną i cudzą pracą w obszarze 

kuratorskim, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 

zgodnie z zasadami etyki. 

K05 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 
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1 

Kurator sądowy w systemie pomocy rodzinie.   

Specyfika działania sądu rodzinnego i nieletnich (postępowanie 

opiekuńcze, postępowanie rozpoznawcze, postępowanie o 
demoralizację), 

Kurator sądowy w strukturach sądu rodzinnego i nieletnich, 
Kurator sądowy jako współpracownik placówek pomocy społecznej 

oraz instytucji edukacyjnych. 

W02 
W03 

U01 

2 

Uwarunkowania prawne pracy kuratora sądowego.   
Ustawa o kuratorach, 

Rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych, 
Rozporządzenie w sprawie wywiadów środowiskowych u nieletnich, 

Rozporządzenie o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W02 
U03 

 

3 

Odpowiedzialność w pracy kuratora sądowego.  

Odpowiedzialność prawna: karna i cywilna, 
Odpowiedzialność pracownicza: odpowiedzialność porządkowa, 

materialna,  
Kodeks etyki kuratora sądowego. 

W01 

W03 

U02 
U03 

K01 
K02 

K03 

4 

Metody pracy kuratora sądowego.  
Dwa modele pracy kuratora: kontrolno-represyjny, opiekuńczo-

wychowawczy (wychowawczy), 
Trzy metody pracy kuratora sądowego: metoda indywidualnych 

przypadków, metoda grupowa i metoda organizowania środowiska. 

W01 
W02 

W03 
U02 

U03 

K02 
K03 

 

5 

Działalność kuratora sądowego w praktyce: 

- projektowania działań kuratora na podstawie rzeczywistych 
przypadków 

W01 

W02 

W03 
U01 

U02 
U03 

K01 

K02 
K03 

 

 
METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 
warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* dyskusja dydaktyczna, 

*analiza indywidualnego przypadku, 
*burza mózgów, 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

*zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 
*przygotowanie się do zaliczenia projektu. 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 

9. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydaw. APS, Warszawa 2000, 

10. K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005, 
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11. Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego 

kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2005, 

12. Opieka i wychowanie w instytucja wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki zmian, R. 

Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Wydaw. AH-E w Łodzi, Łódź 2012,  

13. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, D. Wosik-Kawal (red.), 
Wydaw. U MC-S, Lublin 2012, 

14. T. Pilch, T. Bauman (red.), Pedagogika społeczna. Wydaw. Żak, Warszawa 1995. 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

8. L. Albański (red.), Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny, Wydaw. Kolegium 

Karkonoskie, Jelenia Góra 2001, 

 
NETOGRAFIA: 

 

1. http://kurator.webd.pl/ 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W3    x X    

U1-U3    x X    

K1-K3    x X    

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie ma 
elementarnej 

wiedzy dotyczącej 
procesów 

komunikowania 
interpersonalnego 

i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń w 

obszarze kurateli 
sądowej. 

Ma ograniczoną 
wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń w 
obszarze kurateli 

sądowej. 

Ma wiedzę 
dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń w 
obszarze kurateli 

sądowej. 

Ma szeroką wiedzę 
dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń w 
obszarze kurateli 

sądowej. 

W2 Nie ma 

elementarnej 
wiedzy o różnych 

rodzajach struktur 
społecznych i 

instytucjach życia 

społecznego 
wchodzących w 

zakres pracy 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 
instytucjach życia 

społecznego 

wchodzących w 
zakres pracy 

kuratorsko- 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych 
wchodzących w 

zakres pracy 

kuratorsko- 
sądowej i 

instytucjach życia 

Ma ugruntowaną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych 
wchodzących w 

zakres pracy 

kuratorsko- 
sądowej i 

instytucjach życia 
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kuratorsko- 

sądowej oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach. 

sądowej oraz 

zachodzących 

między nimi 
relacjach jednak 

posługuje się nią 
w sposób 

odtwórczy.  

społecznego oraz 

zachodzących 

między nimi 
relacjach. 

społecznego oraz 

zachodzących 

między nimi 
relacjach i potrafi 

posługiwać się nią 
w sposób 

refleksyjny i 

krytyczny. 

W3 Nie ma 

podstawowej 
wiedzy o 

uczestnikach 

działalności 
edukacyjnej, 

wychowawczej, 
opiekuńczej, 

kulturalnej i 

pomocowej w 
obszarze pracy 

kuratora i jego 
podopiecznych. 

Ma podstawową 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 

edukacyjnej, 
wychowawczej, 

opiekuńczej, 
kulturalnej i 

pomocowej w 

obszarze pracy 
kuratora i jego 

podopiecznych, 
jednak korzysta z 

niej w sposób 
odtwórczy.  

Ma podstawową 

wiedzę o 
uczestnikach 

działalności 

edukacyjnej, 
wychowawczej, 

opiekuńczej, 
kulturalnej i 

pomocowe w 

obszarze pracy 
kuratora i jego 

podopiecznych. 

Ma szeroką wiedzę 

o uczestnikach 
działalności 

edukacyjnej, 

wychowawczej, 
opiekuńczej, 

kulturalnej i 
pomocowej w 

obszarze pracy 

kuratora i jego 
podopiecznych. 

korzysta z niej w 
sposób refleksyjny 

i krytyczny.  

U1 Nie potrafi 

dokonać 
obserwacji i 

interpretacji 

zjawisk 
społecznych 

powiązanych z 
pracą kuratorsko- 

sądową; nie 

analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 
częściowej 

interpretacji 

zjawisk 
społecznych 

powiązanych z 
pracą kuratorsko- 

sądową; jednak 

nie analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 
interpretacji 

zjawisk 

społecznych 
powiązanych z 

pracą kuratorsko- 
sądową; 

potrzebuje 

pomocy przy 
analizowaniu ich 

powiązania z 
różnymi obszarami 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 
krytycznej 

interpretacji 

zjawisk 
społecznych 

powiązanych z 
pracą kuratorsko- 

sądową; 

samodzielnie 
analizuje ich 

powiązania z 
różnymi obszarami 

działalności 
pedagogicznej. 

U2 Nie potrafi 

wykorzystać 
podstawowej 

wiedzy 

teoretycznej z 
zakresu 

pedagogicznego 
warsztatu pracy 

kuratora oraz 
powiązanych 

dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 
edukacyjnych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych a 
także motywów i 

Potrafi, z dużym 

wsparcie ze strony 
wykładowcy, 

wykorzystać 

podstawową 
wiedzę 

teoretyczną z 
zakresu 

pedagogicznego 
warsztatu pracy 

kuratora oraz 

powiązanych 
dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 

edukacyjnych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

Potrafi 

wykorzystać 
podstawową 

wiedzę 

teoretyczną z 
zakresu 

pedagogicznego 
warsztatu pracy 

kuratora oraz 
powiązanych 

dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 
edukacyjnych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 

pomocowych a 
także motywów i 

Potrafi 

samodzielnie i 
krytycznie 

wykorzystać 

podstawową 
wiedzę 

teoretyczną z 
zakresu 

pedagogicznego 
warsztatu pracy 

kuratora oraz 

powiązanych 
dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 

edukacyjnych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych, 
kulturalnych i 
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wzorów ludzkich 

zachowań. 

pomocowych a 

także motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań. 

wzorów ludzkich 

zachowań. 

pomocowych a 

także motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań. 

U3 Nie posiada 

umiejętności 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 
sugestii w zakresie 

pracy kuratorskiej, 

popierając je 
argumentacją w 

kontekście 
wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 
sugestii, w 

zakresie pracy 

kuratorskiej, ma 
trudność w 

popieraniu ich 
argumentacją w 

kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 
sugestii w zakresie 

pracy kuratorskiej, 

popierając je 
argumentacją w 

kontekście 
wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 
sugestii w zakresie 

pracy kuratorskiej, 

popierając je 
argumentacją w 

kontekście 
wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów, robi to w 
sposób refleksyjny 

i krytyczny.  

K1 Nie ma 
świadomości 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności w 

obszarze 
warsztatu pracy 

kuratora, nie 
rozumie potrzeby 

ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 

kompetencji i nie 
doskonali 

umiejętności, nie 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju 

i kształcenia. 

Ma świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności w 

obszarze 

warsztatu pracy 
kuratora, nie 

rozumie jednak w 
pełni potrzeby 

ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 

kompetencji i nie 
doskonali 

umiejętności, nie 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju 

i kształcenia. 

Ma świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności w 

obszarze 

warsztatu pracy 
kuratora, rozumie 

potrzebę ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 
kompetencji i 

doskonali 

umiejętności, 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju 
i kształcenia. 

Ma świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności w 

obszarze 

warsztatu pracy 
kuratora, rozumie 

potrzebę ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 
krytycznej 

samooceny 
własnych 

kompetencji i 

doskonali 
umiejętności, 

wyznacza, w 
sposób 

refleksyjny, 

kierunki własnego 
rozwoju i 

kształcenia. 

K2 Nie ma 

przekonania o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 

przestrzegania 
zasad zawodowej 

etyki kuratorskiej. 

Ma częściowe 

przekonanie, 

powstałe na pod 
wpływem sugestii 

wykładowcy, o 
wadze zachowania 

się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

Ma przekonanie o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

przestrzegania 

zasad zawodowej 
etyki kuratorskiej, 

jest ono jednak 
chwiejne i 

Ma pełne 

przekonanie o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 

przestrzegania 
zasad zawodowej 

etyki kuratorskiej. 
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zasad zawodowej 

etyki kuratorskiej. 

wymaga dalszej 

pracy w tym 

zakresie.  

K3 Nie dostrzega i nie 

formułuje 

problemów 
moralnych i 

dylematów 
etycznych 

związanych z 
własną i cudzą 

pracą, nie 

poszukuje 
optymalnych 

rozwiązań, nie 
zastanawia się nad 

postępowaniem 

zgodnie z 
zasadami etyki. 

Dostrzega i 

formułuje 

problemy moralne 
i dylematy etyczne 

związane z własną 
i cudzą pracą, 

potrzebuje jednak 
do tego wsparcia 

ze strony 

wykładowcy, 
poszukuje, przy 

pomocy 
wykładowcy, 

optymalnych 

rozwiązań, 
postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

Dostrzega i 

formułuje 

problemy moralne 
i dylematy etyczne 

związane z własną 
i cudzą pracą, 

poszukuje 
optymalnych 

rozwiązań, 

postępuje zgodnie 
z zasadami etyki. 

Dostrzega 

samodzielnie i 

krytycznie 
formułuje 

problemy moralne 
i dylematy etyczne 

związane z własną 
i cudzą pracą, 

samodzielnie 

poszukuje 
optymalnych 

rozwiązań, 
postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Rafał Adamczewski 
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System wsparcia społecznego 

 

  

Kierunek 

Pedagogika Resocjalizacyjna 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil Ogólnoakademicki 

Studia stopnia I stopnia 

Nazwa przedmiotu:  System wsparcia społecznego 
Kod przedmiotu: MO_PR_3_3 

Rok akademicki:2018/2019 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 5 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien mieć podstawowa wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki 
społecznej, metodyki wychowania resocjalizacyjnego, pedagogiki społecznej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami systemu wsparcia społecznego.  

2. Uświadomienie warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań pomocowych w 

zakresie szeroko pojętej pracy socjalnej a także wsparcia potrzebujących z powodu:  ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,  

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w 

integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 
żywiołowej lub ekologicznej. 

3. Wdrożenie studentów do realizacji zadań i powinności pedagoga resocjalizacyjnego w zakresie 

systemu wsparcia społecznego. 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol Opis zamierzonych efektów kształcenia Odniesienie 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 15 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 60 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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efektów 

kształcenia 

 do efektów 

kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W04 Student zna wybrane koncepcje człowieka: 

filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące 

teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej w 

obszarze pracy społecznej i wsparcia społecznego. 

W05, W04 

 

W06 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi 

społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach a 
także o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach życia społecznego 

W04, W02, W03 

W14 Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach 
systemu edukacji w obszarze wspierania rodzin i 

osób potrzebujących pomocy; o celach pracy, 

podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu 
różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i 
pomocowych. 

W09 

W15 Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności 

edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 
kulturalnej i pomocowej. 

W04 

W17 Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie 

pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych. 

 

W zakresie umiejętności 

U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk z 
zakresu wsparcia społecznego; analizuje ich 

powiązania z różnymi obszarami działalności 
pedagogicznej 

U01,  U08 

U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych 
z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także 

motywów i wzorów ludzkich zachowań w obszarze 

systemu wsparcia społecznego. 

U02, U01 

U07 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, potrafi używać języka 

specjalistycznego z zakresu wsparcia społecznego i 
pracy socjalnej oraz potrafi porozumiewać się w 

sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami 

w zakresie wsparcia społecznego, jak i z odbiorcami 

spoza grona specjalistów. 

U07, U06 

U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie 

przyjmować i wyznaczać zadania w obszarze pracy z 
osobami potrzebującymi, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 

celów związanych z projektowaniem i 
podejmowaniem działań profesjonalnych.  

U05 

W zakresie kompetencji społecznych 

K05 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i cudzą pracą w obszarze 

wsparcia społecznego różnych grup ludzi, poszukuje 
optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z 

zasadami etyki. 

K04 
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K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 

grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 

działania pedagogiczne w obszarze wsparcia 
społecznego. Jest zdolny do porozumiewania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 
danej dziedzinie. 

K02 

K08 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje działania pedagogiczne 
sprzyjające systemom wsparcia społecznego. 

K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
 Definicje wsparcia społecznego (Wymiary, formy wspierania, źródła 
wspierania). 

 

W04, W06, W04, 

U02,K04 

2 

Dotychczasowe badania nad wsparciem społecznym i podstawowe 
koncepcje teoretyczne 

(wsparcie w koncepcji więzi społecznej E. Durkheima, model 
wsparcia w koncepcji stresu Lazarusa,  model Hellera i Swindle’a, 

salutogeneza A, Antonovsky’ego). 

U01, U02, U07, U13, 

W17,K04 

3 
 Mechanizm działania wsparcia (hipotezy: bezpośredniego wpływu na 
zdrowie,  na poziom i efekt buforowy). 

U01, U02, U07, W15 

4 
Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z 

niepełnosprawnością 

W04, W06, W14 ,W15 

W17, W14, U02, U01 

5 
Opieka paliatywna i hospicyjna 
 

U01, U02, U07 ,U13 

6 
Regulacje prawne systemu wsparcia społecznego w Polsce. 

 
U01 U02 U07 

7 
Powody udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom w Polsce 

 

W04, W06, W14 W15 

W17 

8 
Zadania w zakresie pomocy społecznej w kontekście uregulowań 

prawnych. 
U01 U02 U07 U13 

9 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich 

udzielania. 
 

U01 U02 U07 

10 Organizacja pomocy społecznej. 
W04, W06, W14 W15 

W17 

11 
Zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy 
społecznej w Polsce. 

 

U01 U02 U07 U13 

12 
Gminne i powiatowe strategie rozwiazywania problemów społecznych 
oraz strategia polityki społecznej samorządu województwa. 

U01 U02 U07 

13 
Rodzaje świadczeń społecznych w Polsce. 

 

W04, W06, W14 W15 

W17 

14 Domy pomocy społecznej – rodzaje i zasady funkcjonowanie. U01 U02 U07 U13 

15 

Pomoc społeczna osobom usamodzielnianym (wychowankom domów 
dziecka, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i karnych) 
 

U01 U02 U07 

16 Organizacja pomocy społecznej i praca socjalna. U01 U02 U07 U13 

 

 
METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 
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warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* wykład 
*dyskusja problemowa 

*analiza indywidualnego przypadku 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

*Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi 
* Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; 

 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

15. Kacperczyk A.:(2006), Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, 

Wyd. UŁ, Łódź. 
16. Rutkowska E.: (2012),  Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr 

III/2012(4) 
17. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 

930 Obwieszczenie marszałka sejmu rzeczypospolitej polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. Ustaw RP) 
18. Podoski K., Turnowiecki W.: (2003), Polityka społeczna. - Wyd. 2 uzup. - Gdańsk : Wydaw. 

Uniw. Gdańskiego. 
19. Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny 

Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004.  
20. Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. 

Uniw. Rzeszowskiego, 2006. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

9. LipińskiS., Szafarczyk I.: (2012), Orientacja życiowa nieletnich w zakładach radaptacji 
społecznej, wyd. WSEZ, Łódź. 

10. Auleytner J.: (2004),Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. - 

Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. 

11. Auleytner J., Głąbicka K.: (2000), Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a 
pomocniczością. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz.  

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W04- W17   X  x    

U01- U013   X  X    

K05- K08   X  X    

 
 

 
KRYTERIA OCENY 
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Efekt 

kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

 

W04- W17 Student nie  zna 
wybranych 

koncepcji 

człowieka w 
obszarze pracy 

społecznej i 
wsparcia 

społecznego oraz 
nie  ma 

podstawowej 

wiedzy o 
rodzajach więzi 

społecznych i  
rządzących nimi 

prawidłowościami. 

Nie ma wiedzy na 
temat uczestników 

działalności 
edukacyjnej w 

obszarze wsparcia 
społecznego. Nie 

posiada 

elementarnej 
wiedzy o 

definicjach 
bezpieczeństwie i 

higienie pracy oraz 

funkcjach, celach, 
podstawach 

prawnych, 
funkcjonowaniu 

systemu edukacji 

w obszarze 
wspierania rodzin i 

osób 
potrzebujących 

pomocy. 

Student  zna wybrane 
koncepcje człowieka 

w obszarze pracy 

społecznej i wsparcia 
społecznego oraz ma 

podstawową, 
nieusystematyzowaną 

wiedzę o rodzajach 
więzi społecznych i  

rządzących nimi 

prawidłowościami. Ma 
wybiórczą i niepełną 

wiedzę na temat 
uczestników 

działalności 

edukacyjnej w 
obszarze wsparcia 

społecznego. Posiada 
elementarną wiedzę o 

definicjach, 
bezpieczeństwie i 

higienie pracy oraz 

funkcjach, celach i 
podstawach 

prawnych, 
funkcjonowania 

systemu edukacji w 

obszarze wspierania 
rodzin oraz osób 

potrzebujących 
pomocy, jednak nie 

potrafi ich zastosować 

i odnieść do 
poszczególnych 

problemów. 

Student  zna 
koncepcje 

człowieka w 

obszarze pracy 
społecznej i 

wsparcia 
społecznego oraz 

ma podstawową, 
usystematyzowaną 

wiedzę o rodzajach 

więzi społecznych i  
rządzących nimi 

prawidłowościami. 
Ma wybiórczą 

wiedzę na temat 

uczestników 
działalności 

edukacyjnej w 
obszarze wsparcia 

społecznego- 
potrafi wskazać i 

zastosować 

wybrane koncepcje 
i formy działalności 

w obszarze 
systemu wsparcia 

społecznego. 

Posiada  wiedzę o 
definicjach, 

bezpieczeństwie i 
higienie pracy oraz 

funkcjach, celach i 

podstawach 
prawnych, 

funkcjonowania 
systemu edukacji 

w obszarze 
wspierania rodzin 

oraz osób 

potrzebujących 
pomocy - potrafi ją 

zastosować i 
odnieść do 

poszczególnych 

problemów w 
wystarczającym 

stopniu. 

Student  bardzo 
dobrze zna 

usystematyzowane 

koncepcje 
człowieka w 

obszarze pracy 
społecznej i 

wsparcia 
społecznego oraz 

ma podstawową, 

ugruntowaną 
wiedzę o rodzajach 

więzi społecznych i  
rządzących nimi 

prawidłowościami- 

potrafi ją 
porównywać i 

wnioskować. Ma 
wiedzę na temat 

uczestników 
działalności 

edukacyjnej w 

obszarze wsparcia 
społecznego- 

potrafi wskazać i 
zastosować 

poznane koncepcje 

i formy działalności 
w obszarze 

systemu wsparcia 
społecznego. 

Posiada  

ugruntowaną 
wiedzę: o 

definicjach, 
bezpieczeństwie i 

higienie pracy oraz 
funkcjach, celach i 

podstawach 

prawnych, 
funkcjonowania 

systemu edukacji 
w obszarze 

wspierania rodzin 

oraz osób 
potrzebujących 

pomocy- potrafi ją 
wybrać, 

zastosować i 
odnieść do 

poszczególnych 

problemów oraz 
porównać dla 

dobra 
podopiecznych 

systemu wsparcia 

społecznego. 



 75 

U01- U013 Nie potrafi 

dokonać 

obserwacji i 
interpretacji 

zjawisk z zakresu 
wsparcia 

społecznego i nie 

analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej. 
Nie potrafi 

wykorzystywać 

podstawowej 
wiedzy 

teoretycznej z 
zakresu 

pedagogiki oraz 

powiązanych z nią 
dyscyplin w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów w 
obszarze systemu 

wsparcia 

społecznego. Nie 
ma rozwiniętych 

umiejętności w 
zakresie 

komunikacji 

interpersonalnej. 
Nie potrafi używać 

języka 
specjalistycznego 

z zakresu wsparcia 

społecznego i 
pracy socjalnej, a 

także nie potrafi 
porozumiewać się 

w sposób 
precyzyjny i 

spójny przy użyciu 

różnych kanałów i 
technik 

komunikacyjnych 
ze specjalistami. 

Nie potrafi 

pracować w 
zespole i pełnić 

różnych ról 
powiązanych z 

działalnością 
systemu wsparcia 

społecznego. 

Potrafi dokonać 

wybranych obserwacji 

i interpretacji zjawisk 
z zakresu wsparcia 

społecznego jednak 
nie analizuje ich 

powiązania z różnymi 

obszarami działalności 
pedagogicznej. Potrafi 

wykorzystywać 
podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu 
pedagogiki oraz 

powiązanych z nią 

dyscyplin, nie potrafi 
jednak analizować i 

interpretować w 
sposób prawidłowy 

problemów w 

obszarze systemu 
wsparcia społecznego. 

Ma słabo rozwinięte 
umiejętności w 

zakresie komunikacji 
interpersonalnej. 

Potrafi używać języka 

specjalistycznego z 
zakresu wsparcia 

społecznego i pracy 
socjalnej jedynie w 

wybranych obszarach. 

Potrafi porozumiewać 
się w sposób 

umiarkowanie spójny 
przy użyciu różnych 

kanałów i technik 

komunikacyjnych ze 
specjalistami. Potrafi 

pracować w zespole w 
sposób odtwórczy i 

potrafi pełnić wybrane 
role powiązane z 

działalnością systemu 

wsparcia społecznego. 

Student potrafi 

dokonać 

obserwacji i 
interpretacji 

zjawisk z zakresu 
wsparcia 

społecznego, a 

także analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej. 
Potrafi 

wykorzystywać 

podstawową 
wiedzę teoretyczną 

z zakresu 
pedagogiki oraz 

powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 
analizowania i 

interpretowania 
problemów w 

obszarze systemu 
wsparcia 

społecznego. Ma 

prawidłowo 
rozwinięte 

umiejętności w 
zakresie 

komunikacji 

interpersonalnej. 
Potrafi używać 

języka 
specjalistycznego z 

zakresu wsparcia 

społecznego i 
pracy socjalnej, 

oraz potrafi 
porozumiewać się 

w sposób 
precyzyjny i spójny 

przy użyciu 

różnych kanałów i 
technik 

komunikacyjnych 
ze specjalistami. 

Potrafi pracować w 

zespole i pełnić 
różne role 

powiązane z 
działalnością 

systemu wsparcia 
społecznego. 

Student 

precyzyjnie i 

spójnie potrafi 
dokonać 

obserwacji i 
interpretacji 

zjawisk z zakresu 

wsparcia 
społecznego. 

Analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej- 

potrafi je wskazać i 
zinterpretować. 

Potrafi sprawnie i 
trafnie    

wykorzystywać 

wiedzę teoretyczną 
z zakresu 

pedagogiki oraz 
powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 
analizowania i 

interpretowania 

problemów w 
obszarze systemu 

wsparcia 
społecznego. Ma 

bardzo dobrze 

rozwinięte 
umiejętności w 

zakresie 
komunikacji 

interpersonalnej, 

oraz potrafi się w 
niej odnaleźć. 

Potrafi precyzyjnie 
i z namysłem 

używać języka 
specjalistycznego z 

zakresu wsparcia 

społecznego i 
pracy socjalnej, a 

także 
porozumiewać się 

nim w sposób 

spójny przy użyciu 
różnych kanałów i 

technik 
komunikacyjnych 

ze specjalistami  z 
powiązanych 

branż. Student 

potrafi z 
zaangażowaniem i 

efektywnie 
pracować w 
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zespole oraz pełnić 

różne role 

powiązane z 
działalnością 

systemu wsparcia 
społecznego. 

K05- K08 Student nie 

dostrzega i nie 
formułuje 

problemów 
moralnych i 

dylematów 

etycznych 
związanych z 

własną i cudzą 
pracą w obszarze 

wsparcia 

społecznego. Nie 
jest wystarczająco 

przygotowany do 
aktywnego 

uczestnictwa w 
grupach, 

organizacjach i 

instytucjach 
realizujących 

działania 
pedagogiczne w 

obszarze wsparcia 

społecznego. Nie 
potrafi 

odpowiednio 
przygotować się 

do swojej pracy. 

Nie projektuje i 
nie wykonuje 

działań 
pedagogicznych 

sprzyjających 
systemom 

wsparcia 

społecznego. 

Student dostrzega i 

formułuje problemy 
moralne i dylematy 

etyczne związane z 
własną i cudzą pracą 

w obszarze wsparcia 

społecznego w sposób 
niepełny- nie 

rozumiejąc wybranych 
procesów. Jest 

wybiórczo 

przygotowany do 
aktywnego 

uczestnictwa w 
grupach, 

organizacjach i 
instytucjach 

realizujących działania 

pedagogiczne w 
obszarze wsparcia 

społecznego- jednak 
nie potrafi zastosować 

wiedzy w działaniach 

praktycznych. Potrafi 
częściowo 

przygotować się do 
swojej pracy. 

Projektuje i wykonuje 

wybrane, proste 
działania 

pedagogiczne 
sprzyjające systemom 

wsparcia społecznego. 

Student dostrzega i 

formułuje 
problemy moralne i 

dylematy etycze 
związane z własną 

i cudzą pracą w 

obszarze wsparcia 
społecznego. Jest 

wystarczająco 
przygotowany do 

aktywnego 

uczestnictwa w 
grupach, 

organizacjach i 
instytucjach 

realizujących 
działania 

pedagogiczne w 

obszarze wsparcia 
społecznego. 

Potrafi 
odpowiednio 

przygotować się do 

swojej pracy. 
Dobrze projektuje i 

wykonuje działania 
pedagogiczne 

sprzyjające 

wybranym 
systemom 

wsparcia 
społecznego. 

Student trafnie i 

rzetelnie dostrzega 
i formułuje 

problemy moralne  
oraz dylematy 

etyczne związane z 

własną i cudzą 
pracą w obszarze 

wsparcia 
społecznego. Jest 

ponadprzeciętnie 

przygotowany i 
zaangażowany do 

aktywnego 
uczestnictwa w 

grupach, 
organizacjach i 

instytucjach 

realizujących 
działania 

pedagogiczne w 
obszarze wsparcia 

społecznego. 

Potrafi precyzyjnie 
i z namysłem 

przygotować się do 
swojej pracy. 

Samodzielnie i 

trafnie projektuje i 
wykonuje działania 

pedagogiczne 
sprzyjające  

systemom 
wsparcia 

społecznego. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. AHE 
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Prawo karne i nieletnich 

 

  

Kierunek Pedagogika  
Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia I stopnia  

Nazwa przedmiotu: Prawo karne i nieletnich 

Kod przedmiotu: MO_PR_3_4 

Rok akademicki:2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 5 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej  

* Podstawy pedagogiki penitencjarnej 
 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 
 Ukazanie prawno– karnego systemu przeciwdziałania przestępczości. 

 Uzyskanie wiedzy gwarantującej efektywną pracę w organach ochrony prawnej, ścigania, 
wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, placówkach opiekuńczych, wychowawczych i 

poprawczych itp. 
 Wyposażenie w wiedzę pozwalającą na wykorzystywanie istniejących instytucji prawno – 

społecznych w przeciwdziałaniu demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 Doskonalenie umiejętności prawno- karnych niezbędnych w pracy z osobami zagrożonymi 
patologią społeczną  

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01  Student zna elementarną terminologię oraz K_W01 , K_W15, 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 8 

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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rozumie jej źródła, definiuje podstawowe założenia 

i zagadnienia prawno- społeczne.  

 Rozróżnia i identyfikuje  problemy teoretyczne oraz 
praktyczne w zakresie niedostosowania 

społecznego i jego skutków prawno-karnych oraz 
ma elementarną wiedzę o uczestnikach procesu. 

W02 

 Ma podstawową wiedzę o strukturze i podstawach 

prawnych organizacji i różnych instytucji 
związanych z pracą z niedostosowanymi 

społecznie. Opisuje formalno-prawne zasady 
działania instytucji opieki, wychowania, wsparcia i 

oddziaływania resocjalizacyjnego na osoby 

zdemoralizowane i niedostosowane społecznie. 

K_W14 

W03 

 Wyjaśnia i porządkuje modele i systemy 

postępowania z nieletnimi i dorosłymi w Polsce i na 

świecie 
 Wyjaśnia rolę kuratora , więziennika,  pracownika 

socjalnego i mediacji w systemie praktycznej 
pomocy. 

K_W01 , K_W15, 

K_W14 

W zakresie umiejętności 

U01 

 Potrafi dokonać interpretacji i weryfikacji zasad 
traktowania nieletnich i dorosłych w Polsce ( w 

zakresie prawno -karnym) 

 Stosuje specjalistyczne słownictwo i nazewnictwo 

K_U01 

U02 

 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i 
wzorów ludzkich zachowań w obszarze prawno- 

karnym. Potrafi wykorzystać i zweryfikować 

pedagogiczną  wiedzę teoretyczną z zakresu  
funkcjonowania instytucji prawno – społecznych, w 

celu analizowania i interpretacji zjawisk 
demoralizacji i wykolejenia dzieci, młodzieży i 

dorosłych.  

K_U02 ,K_U01, K_U03, 

 

U03 

 Potrafi wybrać, ocenić i przygotować odpowiednią 
drogę postępowania z niedostosowanymi 

społecznie 

 Prezentuje elementy ochrony Prawno-karnej przed 
przestępstwem w obszarze rodzinno- społecznym 

oraz analizuje strategie działalności praktycznych. 

K_U03, K_U02 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy. Wykazuje 

inicjatywę i doskonali swoje umiejętności  w 
zakresie tworzenia środowiska sprzyjającego pracy 

z osobami zagrożonymi patologią społeczną. 

K_K03, K_K01 

K02 

 Ma przekonanie o sensie i potrzebie 
podejmowanych działań, związanych z pomocą, 

opieką i wsparciem prawno-społecznym oraz 
wykazuje się wytrwałością w realizacji tych działań 

  K_K03 , K_K01 K_K08 

K03 

 Przygotowuje  się do swojej pracy w sposób 

odpowiedzialny  oraz ustala hierarchię 
podejmowanych działań, projektuje i wykonuje 

działania pedagogiczne 

 Dba o poszanowanie i godność jednostek  
             Postępuje zgodnie z zasadami etyki  

K_K08 , K_K01 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

W zakresie wykładów 

1 

Podstawowe pojęcia w systemie prawno- karnym: niedostosowanie 
społeczne, demoralizacja, wykolejenie, przestępczość. 

1. Wyjaśnienie znaczenia i definicji prawnej pojęć: skazany, 

osadzony, nadzór, dozór, małoletni, nieletni, młodociany oraz 
pojęć obszarowych z resocjalizacji. 

2. Podstawowe akty prawne: 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity 

– Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.). 
[wybrane przepisy] 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach 

sądowych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r., Nr 98, 

poz. 1071 z późn. zm.). [wybrane przepisy] 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). [wybrane 

przepisy] 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z 

późn. zm.). [wybrane przepisy] 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 
r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). [wybrane przepisy] 

 Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności 

poza zakładem karnym w systemie dozoru 
elektronicznego z dnia 7 września 2007 r. (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960 z późn. 
zm.) [wybrane przepisy] 

 Rozporządzenia ( wybrane) dotyczące obszaru 

resocjalizacyjnego. 

 

W01 W02 U01 U02 

2 

3. Formalno-prawne zasady funkcjonowania  zakładów karnych, 

aresztów śledczych, policyjnej izby dziecka, schronisk dla 

nieletnich, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych funkcjonujących w Polsce?  

4. Podstawy prawne umieszczenia osób w ww. placówkach; ich 
struktura organizacyjna i zadania. 

 

W01 U01 U02 U03 

7 

5. Rola prawno- społeczna kuratora sądowego, pracownika 
socjalnego w udzielaniu pomocy postpenitencjarnej i 

postinstytucjonalnej. Podstawy etyki zawodu. 
 

W02 W03 U01 U02 U03 

K01 K02 K03 

8 

6. Mediacja i probacja, jako alternatywne formy w procesie 

resocjalizacji młodzieży wykolejonej społecznie oraz 
dorosłych przestępców.  

7. Środki probacyjne (jako elementy oddziaływań 
resocjalizacyjnych) 

8. Jaka jest rola organizacji pozarządowych w systemie 

przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i 
młodzieży. 

 
 

W01 W02 W03 U01 U02 

U03 K01 K02 K03 
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W zakresie ćwiczeń 

1 

 

 

Akty prawne w praktycznym wymiarze z zastosowaniem wybranych 
definicji i pojęć prawno- karnych (kazusy): 

 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity 
– Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.). 

[wybrane przepisy] 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach 
sądowych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r., Nr 98, 

poz. 1071 z późn. zm.). [wybrane przepisy] 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). [wybrane 

przepisy] 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z 
późn. zm.). [wybrane przepisy] 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 
r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). [wybrane przepisy] 

 Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności 

poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego z dnia 7 września 2007 r. (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960 z późn. 

zm.) [wybrane przepisy] 

 Rozporządzenia ( wybrane) dotyczące obszaru 
resocjalizacyjnego. 

 
 

W01 W02 U01 U02 

2 

9. Podstawy prawne umieszczenia osób na terenie zakładów 

karnych, aresztów śledczych, policyjnej izby dziecka, 
schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych funkcjonujących 

w Polsce; ich struktura organizacyjna i zadania. 

 

W01 U01 U02 U03 

7 

10. Rola prawno- społeczna kuratora sądowego, pracownika 
socjalnego w udzielaniu pomocy postpenitencjarnej i 

postinstytucjonalnej.  

 

W02 W03 U01 U02 U03 

K01 K02 K03 

8 

11. Mediacja i probacja, jako alternatywne formy w procesie 

resocjalizacji młodzieży wykolejonej społecznie oraz 

dorosłych przestępców ( kazusy).  
12. Środki probacyjne (jako elementy oddziaływań 

resocjalizacyjnych) 
13. Jaka jest rola organizacji pozarządowych w systemie 

przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i 
młodzieży ( omówienie wybranych organizacji). 

 

 

W01 W02 W03 U01 U02 
U03 K01 K02 K03 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 
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warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

*wykład 
*dyskusja 

*analiza indywidualnego przypadku 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

 
*zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

* przygotowanie do zaliczenia 
* czytanie literatury 

* przygotowanie pracy zaliczeniowej 
 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 Stańdo – Kawecka B. (2007), Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Kraków. 

 Bałandynowicz A, (2006), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 
 Urban B., Stanik J. (2007), Resocjalizacja, Tom I, II, Warszawa. 

 Stańdo-Kawecka B. (2000), Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo Zakamycze, 
Kraków  

 Kuć M.( 2011), Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Borowski R., Wysocki D. (2001), Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock. 

 Stępniak P. (1992), Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria i rzeczywistość, Poznań.  

 Kozaczuk F. (red.) (2004) Resocjalizacja instytucjonalna, Rzeszów. 

 Marianna Korcyl – Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, 2. wydanie uzupełnione, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 

 Tadeusz Bojarski, Edward Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Komentarz, wydanie 3, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011. 

Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski, Kryminologia, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 

2004 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W3     x x   

U1-U3     x x   

K1-K3     x x   

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 
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W1-W3 Niezadowalająca 

wiedza w zakresie 

terminologii i 
zagadnień prawno- 

społecznych. 
Student nie 

rozróżnia i nie  

identyfikuje  
problemów 

teoretycznych oraz 
praktycznych w 

zakresie 
niedostosowania 

społecznego i jego 

skutków prawno-
karnych. Nie  ma 

podstawowej 
wiedzy o strukturze 

i podstawach 

prawnych 
organizacji i 

różnych instytucji 
związanych z pracą 

z niedostosowanymi 
społecznie. Nie 

potrafi opisywać 

formalno-prawnych 
zasad działania 

instytucji opieki, 
wychowania, 

wsparcia i 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego 

na osoby 
zdemoralizowane i 

niedostosowane 

społecznie. Nie 
potrafi wyjaśniać i 

porządkować 
modeli i systemów 

postępowania z 
nieletnimi i 

dorosłymi w Polsce 

i na świecie 
Nie umie wyjaśnić 

roli kuratora , 
więziennika,  

pracownika 

socjalnego i 
procesu mediacji w 

systemie 
praktycznej 

pomocy. 

Student zna 

podstawową 

terminologię i 
zagadnienia 

prawno- karne 
jednak nie rozróżnia 

i nie  identyfikuje  

problemów 
teoretycznych oraz 

praktycznych w 
zakresie 

niedostosowania 
społecznego i jego 

skutków prawno-

karnych. Ma 
niepełną wiedzę o 

strukturze i 
podstawach 

prawnych 

organizacji oraz 
różnych instytucji 

związanych z pracą 
z niedostosowanymi 

społecznie, jednak 
nie potrafi 

samodzielnie 

opisywać formalno-
prawnych zasad 

działania instytucji 
opieki, wychowania, 

wsparcia i 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego 

na osoby 
zdemoralizowane i 

niedostosowane 

społecznie. Potrafi 
dostatecznie- z 

pomocą 
nauczyciela- 

wyjaśniać oraz 
porządkować 

modele i systemy 

postępowania z 
nieletnimi i 

dorosłymi w Polsce 
i na świecie. Potrafi 

w sposób niepełny 

wyjaśnić rolę 
kuratora , 

więziennika,  
pracownika 

socjalnego i 
procesu mediacji w 

systemie 

praktycznej 
pomocy. 

Student posiada 

wiedzę w zakresie 

terminologii i 
zagadnień prawno- 

społecznych. 
Rozróżnia i  

identyfikuje  

problemy 
teoretyczne oraz 

praktyczne w 
zakresie 

niedostosowania 
społecznego i jego 

skutków prawno-

karnych. Ma 
podstawową, 

uporządkowaną 
wiedzę o strukturze 

i podstawach 

prawnych 
organizacji i 

różnych instytucji 
związanych z pracą 

z niedostosowanymi 
społecznie. Potrafi 

opisywać formalno-

prawne zasady 
działania instytucji 

opieki, wychowania, 
wsparcia i 

oddziaływania 

resocjalizacyjnego 
na osoby 

zdemoralizowane i 
niedostosowane 

społecznie. Potrafi 

wyjaśniać i 
porządkować 

wybrane modele i 
systemy 

postępowania z 
nieletnimi i 

dorosłymi w Polsce 

i na świecie 
Umie wyjaśnić rolę 

kuratora , 
więziennika,  

pracownika 

socjalnego i proces 
mediacji w systemie 

praktycznej 
pomocy. 

Student posiada 

ugruntowaną i 

uporządkowaną 
wiedzę w zakresie 

terminologii i 
zagadnień prawno- 

społecznych. 

Sprawnie rozróżnia i 
identyfikuje  

problemy 
teoretyczne oraz 

praktyczne w 
zakresie 

niedostosowania 

społecznego i jego 
skutków prawno-

karnych. Ma 
uporządkowaną i 

pogłębioną wiedzę 

o strukturze i 
podstawach 

prawnych 
organizacji i 

różnych instytucji 
związanych z pracą 

z niedostosowanymi 

społecznie. Potrafi 
sprawnie opisywać 

formalno-prawne 
zasady działania 

instytucji opieki, 

wychowania, 
wsparcia i 

oddziaływania 
resocjalizacyjnego 

na osoby 

zdemoralizowane i 
niedostosowane 

społecznie. Potrafi 
bardzo dobrze 

wyjaśniać i 
porządkować 

wybrane modele i 

systemy 
postępowania z 

nieletnimi i 
dorosłymi w Polsce i 

na świecie 

Umie wyjaśnić, 
rozróżnić i 

porównać rolę 
kuratora , 

więziennika,  
pracownika 

socjalnego i proces 

mediacji w systemie 
praktycznej pomocy 

prawnej. 
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U1-U3 Student nie potrafi 

dokonać 

interpretacji i 
weryfikacji zasad 

traktowania 
nieletnich i 

dorosłych w 

zakresie prawno -
karnym. Nie zna 

słownictwa i 
nazewnictwa 

specjalistycznego. 
Nie potrafi 

wykorzystać i 

zweryfikować 
pedagogicznej  

wiedzy z zakresu  
funkcjonowania 

instytucji prawno – 

społecznych, w celu 
analizowania i 

interpretacji zjawisk 
demoralizacji i 

wykolejenia dzieci, 
młodzieży i 

dorosłych. Nie 

potrafi wybrać, 
ocenić i 

przygotować 
odpowiedniej drogi 

postępowania 

prawno- karnego z 
niedostosowanymi 

społecznie. Nie 
potrafi prezentować 

elementów ochrony 

Prawno-karnej 
przed 

przestępstwem w 
obszarze rodzinno- 

społecznym oraz 
nie analizuje 

strategii działalności 

praktycznych. 
 

Student potrafi 

dokonać 

interpretacji i 
weryfikacji zasad 

traktowania 
nieletnich i 

dorosłych w 

zakresie prawno -
karnym w zakresie 

podstawowym- 
wybiórczo. Zna 

wybrane, 
podstawowe 

słownictwo i 

nazewnictwo 
specjalistyczne. 

Potrafi wybiórczo i z 
pomocą nauczyciela 

wykorzystać i 

weryfikować 
pedagogiczną 

wiedzę z zakresu  
funkcjonowania 

instytucji prawno – 
społecznych. Potrafi 

wybrać, ocenić i 

przygotować drogę 
postępowania 

prawno- karnego z 
niedostosowanymi 

społecznie w 

sposób wybiórczy. 
Prezentuje wybrane 

i podstawowe 
elementy ochrony 

Prawno-karnej 

przed 
przestępstwem w 

obszarze rodzinno- 
społecznym jednak 

nie potrafi 
samodzielnie 

analizować strategii 

działalności 
praktycznych. 

 

Student  potrafi 

dokonać 

podstawowej 
interpretacji i 

weryfikacji zasad 
traktowania 

nieletnich i 

dorosłych w 
zakresie prawno -

karnym. Zna 
słownictwo i 

nazewnictwo 
specjalistyczne. 

Potrafi dobrze 

wykorzystać i 
zweryfikować 

pedagogiczną 
wiedzę z zakresu  

funkcjonowania 

instytucji prawno – 
społecznych, w celu 

analizowania i 
interpretacji zjawisk 

demoralizacji i 
wykolejenia dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych. Potrafi 
wybrać, ocenić i 

przygotować 
podstawową drogę 

postępowania 

prawno- karnego z 
niedostosowanymi 

społecznie. Potrafi 
prezentować 

elementy ochrony 

Prawno-karnej 
przed 

przestępstwem w 
obszarze rodzinno- 

społecznym oraz 
analizuje strategie 

działalności 

praktycznych. 
 

Student  potrafi 

samodzielnie 

dokonać 

podstawowej 

interpretacji i 

weryfikacji zasad 

traktowania 

nieletnich i 

dorosłych w 

zakresie prawno -

karnym w 

omawianym 

obszarze. Dobrze 

zna słownictwo i 

nazewnictwo 

specjalistyczne. 

Potrafi samodzielnie 

i prawidłowo 

wykorzystać oraz 

zweryfikować 

pedagogiczną 

wiedzę z zakresu  

funkcjonowania 

instytucji prawno – 

społecznych, w celu 

analizowania i 

interpretacji zjawisk 

demoralizacji i 

wykolejenia dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych. Potrafi 

prawidłowo i 

sprawnie wybrać, 

ocenić oraz 

przygotować 

podstawową drogę 

postępowania 

prawno- karnego z 

niedostosowanymi 

społecznie. Potrafi 

sprawnie 

prezentować 

elementy ochrony 

Prawno-karnej 

przed 

przestępstwem w 

obszarze rodzinno- 

społecznym oraz 

analizuje i 

porównuje strategie 

działalności 
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praktycznych 

K1-K3 Nie ma świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i nie 
doskonali swoich 

umiejętności  w 

zakresie tworzenia 
środowiska 

sprzyjającego pracy 
z osobami 

zagrożonymi 
patologią 

społeczną. 

Nie ma przekonania 
o sensie i potrzebie 

podejmowanych 
działań w zakresie 

pomocy prawno- 

karnej i społecznej. 
Nie czuje 

odpowiedzialności  
w zakresie 

podejmowanych 
działań. Nie ma 

świadomości 

potrzeby dbania o 
poszanowanie i 

godność jednostek  
              oraz 

zasad etyki 

zawodowej. 

Ma świadomość 
braków swojej 

wiedzy i dostrzega 
potrzebę 

podnoszenia swoich 

umiejętności  w 
zakresie tworzenia 

środowiska 
sprzyjającego pracy 

z osobami 
zagrożonymi 

patologią 

społeczną. 
Ma wybiórcze 

przekonania o 
sensie i potrzebie 

podejmowanych 

działań w zakresie 
pomocy prawno- 

oraz 
odpowiedzialności  

w zakresie 
podejmowanych 

działań. Nie ma 

pełnej świadomości 
potrzeby dbania o 

poszanowanie i 
godność jednostek  

              oraz 

zasad etyki 
zawodowej 

Ma świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i stara się 
doskonalić swoje 

umiejętności  w 

zakresie tworzenia 
środowiska 

sprzyjającego pracy 
z osobami 

zagrożonymi 
patologią 

społeczną. 

Ma przekonanie o 
sensie i potrzebie 

podejmowanych 
działań w zakresie 

pomocy prawno- 

karnej i społecznej 
oraz czuje 

częściową  
odpowiedzialność  

w zakresie 
podejmowanych 

działań. Ma 

świadomość 
potrzeby dbania o 

poszanowanie i 
godność jednostek  

              oraz 

zasady etyki 
zawodowej. 

Jest w pełni 
świadomy poziomu 

swojej wiedzy i 
stara się doskonalić 

swoje umiejętności  

w zakresie 
tworzenia 

środowiska 
sprzyjającego pracy 

z osobami 
zagrożonymi 

patologią 

społeczną. 
Jest utwierdzony w 

przekonaniu o 
sensie i potrzebie 

podejmowanych 

działań w zakresie 
pomocy prawno- 

karnej i społecznej 
oraz czuje 

odpowiedzialność  
w zakresie 

podejmowanych 

działań. Ma 
świadomość 

potrzeby dbania o 
poszanowanie 

godności jednostek 

i przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej. 
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Subkultury młodzieżowe 

 

  

  

Kierunek: Pedagogika  

Wydział   Zamiejscowy  w Sieradzu 

Profil  ogólnoakademicki 

Studia stopnia 
Nazwa przedmiotu: Subkultury młodzieżowe  

Kod przedmiotu:  

Rok akademicki: 2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 6 
 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA: 1 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Umiejętność krytycznego namysłu nad treściami zajęć, 

*Chęć czynnego udziału w zajęciach poprzez dyskusje z wykładowcą i pozostałymi studentami.  

 
 

CELE PRZEDMIOTU 
*Zapoznanie studentów z podstawami koncepcjami wyjaśniającymi powstawanie subkultur młodzieżowych, 
*Przedstawienie studentom wiedzy interdyscyplinarnej umożliwiającej identyfikowanie zachowań dewiacyjnych w 
określonych subkulturach młodzieżowych, 
*Zapoznanie studentów z przyczynami i konsekwencjami przynależności do subkultur młodzieżowych.  

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Za elementarną terminologię używaną w pedagogice z 

uwzględnieniem terminologii związanej z subkulturami i 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie 

W01 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 15 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 85 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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pokrewnych dyscyplin naukowych. 

W02 

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

zachodzących między nimi relacjach – potrafi ja odnieść do 

zjawiska subkulturowego. 

W02 

 

W03 

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego 

funkcjonowania, oraz ich nieprawidłowości w cyklu życia, 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym 

oraz społecznym. 

W05 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji 

zjawisksubkulturowych; analizuje ich powiązania z różnymi 

obszarami działalności pedagogicznej. 

U01 

 

U02 

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 

sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w 

odniesieniu do różnych kontekstów działalności 

pedagogicznej i subkulturowej w szczególności w zakresie 

wybranego modułu specjalnościowego.  

U03  

 

U03 

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 

różnych autorów w odniesieniu do subkultur. 

U08 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia w obrębie subkultur. 

K01 

 

K02 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej.  

K04 

 

K03 

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach realizujących działania 

pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami 

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. 

K07  

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Systematyzacja podstawowych pojęć. 

Subkultura, kontrkultura, antykultura, kultura alternatywna. 

W01 

W02 

 



 87 

2 

Młodzież jako grupa społeczna.   

Charakterystyka zbiorowości, 
Okres młodzieńczy w życiu człowieka, 

Młodzież jako czynnik zmian społecznych, 

W02 

W03 

U01 
U02 

U03 
 

3 
Wybrane teorie dewiacyjnych subkultur młodzieżowych. 

Durkheima i Mertona teoria anomii, 

Teorie Cohena, Clowarda i Ohlina.  

W01 

W02 
W03 

U01 
U02 

U03 

K01 
K02 

K03 

4 

Subkultury chuligańsko-przestępcze. 

Subkultury chuligańsko przestępcze a zaburzenie socjalizacji, 

Subkultury chuligańsko-przestępcze a dysfunkcjonalność oddziaływań 
wychowawczych, 

Subkultury chuligańsko-przestępcze a izolacja i ucieczka od 
społeczeństwa. 

W01 
W02 

W03 
U01 

U02 
U03 

K02 

K03 
 

5 
Wybrane subkultury młodzieżowe – prezentacja. 

Punki, Skini, Sataniści, Rastafarianie, Graficiarze, Squatersi, 

Metalowcy, Technomani, Dresiarze, Szalikowcy.  

W01 

W02 
W03 

U01 
U02 

U03 
K01 

K02 

K03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
* wykład konwersatoryjny, 

* dyskusja dydaktyczna, 

*analiza indywidualnego przypadku, 
*burza mózgów. 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

*zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 
*przygotowanie się do zaliczenia. 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

21. P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wydaw. Akademickie Żak, 
Warszawa 2003, 

22. Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, M. Filipiak (red.), Wydaw. WSS-G, Tyczyn 2001, 

23. M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i 

samorealizacji dzieci i młodzieży, Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2001, 

24. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2014 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2008 

2. Chłopek M. : Bikiniarze : pierwsza polska subkultura. - Warszawa : "Żak", 2005 . 
3. Prejs B. : Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija. - Katowice : "Kos", 2005 

 

NETOGRAFIA: 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W3   X  X    

U1-U3   X  X    

K1-K3   X  X    

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie za 

elementarnej 

terminologii 
używanej w 

pedagogice z 
uwzględnieniem 

terminologii 

związanej z 
subkulturami i nie 

rozumie jej źródła 
oraz zastosowania 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 

naukowych. 

Za elementarną 

terminologię 

używaną w 
pedagogice z 

uwzględnieniem 
terminologii 

związanej z 

subkulturami, ma 
jednak problem z 

rozumieniem jej 
źródła oraz 

zastosowania w 
obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych. 

Za elementarną 

terminologię 

używaną w 
pedagogice z 

uwzględnieniem 
terminologii 

związanej z 

subkulturami i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowania 
w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych, 

wykorzystując w 
tym wsparcie ze 

strony 
wykładowcy. 

Za terminologię 

używaną w 

pedagogice z 
uwzględnieniem 

terminologii 
związanej z 

subkulturami i 

rozumie jej źródła 
oraz zastosowania 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych. 

W2 Nie ma 

elementarnej 
wiedzy o różnych 

rodzajach struktur 
społecznych i 

instytucjach życia 

społecznego oraz 
zachodzących 

między nimi 
relacjach. 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 
instytucjach życia 

społecznego oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach jednak 
posługuje się nią w 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 
instytucjach życia 

społecznego oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach. 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 
instytucjach życia 

społecznego oraz 

zachodzących 
między nimi 

relacjach i potrafi 
posługiwać się nią 
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sposób odtwórczy.  w sposób 

refleksyjny i 

krytyczny. 

W3 Nie ma 

podstawowej 

wiedzy na temat 
rozwoju człowieka 

i jego 
funkcjonowania, 

oraz ich 
nieprawidłowości 

w cyklu życia, 

zarówno w 
aspekcie 

biologicznym, jak i 
psychologicznym 

oraz 

subkulturowym.  

Ma wybiórczą i 

ograniczoną 

wiedzę na temat 
rozwoju człowieka 

i jego 
funkcjonowania, 

oraz ich 
nieprawidłowości 

w cyklu życia, 

zarówno w 
aspekcie 

biologicznym, jak i 
psychologicznym 

oraz 

subkulturowym. 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

rozwoju człowieka 
i jego 

funkcjonowania, 
oraz ich 

nieprawidłowości 
w cyklu życia, 

zarówno w 

aspekcie 
biologicznym, jak i 

psychologicznym 
oraz 

subkulturowym. 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

rozwoju człowieka 
i jego 

funkcjonowania, 
oraz ich 

nieprawidłowości 
w cyklu życia, 

zarówno w 

aspekcie 
biologicznym, jak i 

psychologicznym 
oraz 

subkulturowym  i 

posługuje się nią w 
sposób refleksyjny 

i krytyczny. 

U1 Nie potrafi 

dokonać 

obserwacji i 
interpretacji 

zjawisk 
społecznych; nie 

analizuje ich 

powiązania z 
różnymi obszarami 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 

częściowej 
interpretacji 

zjawisk 
społecznych; nie 

analizuje ich 

powiązania z 
różnymi obszarami 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 

interpretacji 
zjawisk 

społecznych; 
potrzebuje pomocy 

przy analizowaniu 

ich powiązania z 
różnymi obszarami 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 

krytycznej 
interpretacji 

zjawisk 
społecznych; 

samodzielnie 

analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej. 

U2 Nie potrafi 
posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 

działalności 
pedagogicznej i 

subkulturowej, w 
szczególności w 

zakresie 

wybranego modułu 
specjalnościowego. 

Potrafi, z dużym 
wsparcie ze strony 

wykładowcy, 
posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej i 

subkulturowej, w 

szczególności w 
zakresie 

wybranego modułu 
specjalnościowego. 

Potrafi posługiwać 
się podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 

motywów i wzorów 
ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 

analizowania 
strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 

pedagogicznej i 
subkulturowej, w 

szczególności w 
zakresie 

wybranego modułu 

specjalnościowego. 

Potrafi 
samodzielnie i 

krytycznie 
posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej i 

subkulturowej, w 

szczególności w 
zakresie 

wybranego modułu 
specjalnościowego. 
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U3 Nie posiada 

umiejętności 

prezentowania 
własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, popierając 

je argumentacją w 
kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

Posiada 

umiejętność 

prezentowania 
własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, ma 

trudność w 
popieraniu ich 

argumentacją w 
kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów. 

Posiada 

umiejętność 

prezentowania 
własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, popierając 

je argumentacją w 
kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

Posiada 

umiejętność 

prezentowania 
własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, popierając 

je argumentacją w 
kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów, robi to w 

sposób refleksyjny 
i krytyczny.  

K1 Nie ma 

świadomości 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności, nie 

rozumie potrzeby 
ciągłego 

dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 
dokonuje 

samooceny 

własnych 
kompetencji i nie 

doskonali 
umiejętności, nie 

wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i 
kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, nie 
rozumie jednak w 

pełni potrzeby 
ciągłego 

dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 
dokonuje 

samooceny 

własnych 
kompetencji i nie 

doskonali 
umiejętności, nie 

wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i 
kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 
rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 

kompetencji i 
doskonali 

umiejętności, 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i 

kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 
rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 
krytycznej 

samooceny 

własnych 
kompetencji i 

doskonali 
umiejętności, 

wyznacza, w 

sposób refleksyjny, 
kierunki własnego 

rozwoju i 
kształcenia. 

K2 Nie ma 

przekonania o 
wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

Ma częściowe 

przekonanie, 
powstałe na pod 

wpływem sugestii 
wykładowcy, o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej. 

Ma przekonanie o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej, jest 
ono jednak 

chwiejne i wymaga 
dalszej pracy w 

tym zakresie.  

Ma pełne 

przekonanie o 
wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

 

K3 Nie jest 
przygotowany do 

aktywnego 

uczestnictwa w 
grupach, 

organizacjach i 
instytucjach 

Potrzebuje 
wsparcia w 

procesie 

aktywnego 
uczestnictwa w 

grupach, 
organizacjach i 

Jest częściowo 
przygotowany do 

aktywnego 

uczestnictwa w 
grupach, 

organizacjach i 
instytucjach 

Jest przygotowany 
do aktywnego 

uczestnictwa w 

grupach, 
organizacjach i 

instytucjach 
realizujących 
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realizujących 

działania 

pedagogiczne i 
zdolny do 

porozumiewania 
się z osobami 

będącymi i 

niebędącymi 
specjalistami w 

danej dziedzinie. 

instytucjach 

realizujących 

działania 
pedagogiczne i 

zdolny do 
porozumiewania 

się z osobami 

będącymi i 
niebędącymi 

specjalistami w 
danej dziedzinie. 

realizujących 

działania 

pedagogiczne i 
zdolny do 

porozumiewania 
się z osobami 

będącymi i 

niebędącymi 
specjalistami w 

danej dziedzinie. 

działania 

pedagogiczne i 

zdolny do 
porozumiewania 

się z osobami 
będącymi i 

niebędącymi 

specjalistami w 
danej dziedzinie. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Rafał Adamczewski 
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WUP: Kontakt z klientem 

 

  

Kierunek: Pedagogika  
Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil  ogólnoalademicki 

Studia stopnia 

Nazwa przedmiotu: WUP: Kontakt z klientem 

Kod przedmiotu: MO_PR_2_5 

Rok akademicki: 2018//2019 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 6 
 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA: 1 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Umiejętność krytycznego namysłu nad treściami zajęć, 

*Chęć czynnego udziału w warsztatach oraz w dyskusjach z wykładowcą i pozostałymi studentami.  

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą kontaktu z klientem,  
* Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności w zakresie interakcji z klientem, 

* Uwrażliwienie studentów na wartość podmiotowości klienta. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń. 

W05 

W09 

W02 

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

zachodzących między nimi relacjach. 

W02 

W03 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15   

Ćwiczenia  16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 85 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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W03 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych.  
W07 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 

sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w 

odniesieniu do różnych kontekstów działalności 

pedagogicznej.  

U04 

U06 

U03 

U08 

U02 

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 

poglądów różnych autorów. 

U06 

U03 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 

dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności pedagogicznej.  

U06 

U07 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. 

K01 

K04 

K02 

K02 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej.  

K04 

K06 

 

K03 

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 

etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 

optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami 

etyki. 

K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Oferowanie i sterowanie jako dwie formy pomocy. Praca 

oparta o techniki i metody warsztatowo- dramowe. 

 

W02 

U01 
K03 

2 

  Swoistość poznania w działalności pedagogicznej „ 

Poznajemy siebie i innych”- praca nad wyrażaniem uczuć, 
emocji i samopoznanie.  

W01 

U02U03 
K01 

3 Cechy „dobrego” pedagoga.  

 W03 
U02 

K01 

K02 
K03 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
* metoda warsztatowa, 
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* dyskusja dydaktyczna, 

*analiza indywidualnego przypadku, 
*burza mózgów, 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

*zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 

*czynny udział w zajęciach warsztatowych, 
*przygotowanie się do zaliczenia.  

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. A. Kępiński, Psychiatria humanistyczna, Wydaw. WL, Kraków 2003, 

2. T. Pilch, T. Bauman (red.), Pedagogika społeczna. Wydaw. Żak, Warszawa 1995, 

3. V. Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo między etyką a techniką, Wydaw. Impuls, Kraków 
2007, 

4. W. Okła, Poradnictwo terapeutyczne, Wydaw. KUL, Lublin 2013,  
5. W. Sikorski (2014) Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej, Nysa 2014. 

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Wydaw. Media Rodzina, Poznań 2012, 
2. E. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydaw. Media Rodzina, Poznań 1999, 

3. Z. Frączek, B. Szulz (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Wydaw. URz, 
Rzeszów 2006, 

4. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia 
społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wydaw. AH-E, Łódź 2012.  

 

NETOGRAFIA: 
 

2. www.psychotekst.pl 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W3   X  X   X 

U1-U3   X  X   X 

K1-K3   X  X   X 

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie ma 
elementarnej 

wiedzy dotyczącej 
procesów 

Ma ograniczoną 
wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

Ma elementarną 
wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

Ma szeroką wiedzę 
dotyczącą 

procesów 
komunikowania 
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komunikowania 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 
prawidłowości i 

zakłóceń. 

interpersonalnego i 

społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

W2 Nie zna 
elementarnej 

terminologii 
używanej w 

pedagogice i nie 
rozumie jej źródeł 

oraz zastosowania 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych 

Zna elementarną 
terminologię 

używaną w 
pedagogice i 

rozumie jej źródła 
oraz zastosowanie 

w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych robi to 
jednak w sposób 

odtwórczy. 

Zna elementarną 
terminologię 

używaną w 
pedagogice i 

rozumie jej źródła 
oraz zastosowanie 

w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych. 

Ma elementarną 
wiedzę o różnych 

rodzajach struktur 
społecznych i 

instytucjach życia 
społecznego oraz 

zachodzących 

między nimi 
relacjach i potrafi 

posługiwać się nią 
w sposób 

refleksyjny i 

krytyczny. 

W3 Nie ma wiedzy na 

temat zasad i 
norm etycznych.  

Ma 

nieuporządkowaną 
i chaotyczną 

wiedzę na temat 

zasad i norm 
etycznych.  

Ma podstawową 

wiedzę na temat 
zasad i norm 

etycznych.  

Ma 

uporządkowaną, 
poprzedzoną 

refleksją i krytyką, 

wiedzę na temat 
zasad i norm 

etycznych.  

U1 Nie potrafi 
posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 

analizowania 
strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 

kontekstów 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi, przy 
istotnym wsparciu 

ze strony 
wykładowcy, 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i wzorów 
ludzkich 

zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi posługiwać 
się podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz 

analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi refleksyjnie 
i krytycznie 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

U2 Nie posiada 

umiejętności 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, ma 
trudność w 

popieraniu ich 
argumentacją w 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 

pomysłów, 
wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 
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wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

kontekście 

wybranych 

perspektyw 
teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów. 

wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów, robi to w 
sposób refleksyjny 

i krytyczny.  

U3 Nie potrafi ocenić 
przydatność 

typowych metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do 

realizacji zadań 
związanych z 

różnymi sferami 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi, przy 
istotnym wsparciu 

ze strony 
wykładowcy, 

ocenić przydatność 

typowych metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do 
realizacji zadań 

związanych z 

różnymi sferami 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi ocenić 
przydatność 

typowych metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do 

realizacji zadań 
związanych z 

różnymi sferami 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi, w sposób 
refleksyjny i 

krytyczny, ocenić 
przydatność 

typowych metod, 

procedur i dobrych 
praktyk do 

realizacji zadań 
związanych z 

różnymi sferami 

działalności 
pedagogicznej. 

K1 Nie ma 

świadomości 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, nie 
rozumie potrzeby 

ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 

samooceny 
własnych 

kompetencji i nie 
doskonali 

umiejętności, nie 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju 

i kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności, nie 

rozumie jednak w 
pełni potrzeby 

ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 

samooceny 
własnych 

kompetencji i nie 
doskonali 

umiejętności, nie 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i 

kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności, 

rozumie potrzebę 
ciągłego 

dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 
dokonuje 

samooceny 

własnych 
kompetencji i 

doskonali 
umiejętności, 

wyznacza kierunki 
własnego rozwoju 

i kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności, 

rozumie potrzebę 
ciągłego 

dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 
dokonuje 

krytycznej 

samooceny 
własnych 

kompetencji i 
doskonali 

umiejętności, 
wyznacza, w 

sposób 

refleksyjny, 
kierunki własnego 

rozwoju i 
kształcenia. 

K2 Nie ma 

przekonania o 
wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

Ma częściowe 

przekonanie, 
powstałe na pod 

wpływem sugestii 
wykładowcy, o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

Ma przekonanie o 

wadze zachowania 
się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej, jest 
ono jednak 

chwiejne i 

wymaga dalszej 
pracy w tym 

zakresie.  

Ma pełne 

przekonanie o 
wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

K3 Nie dostrzega i nie Dostrzega i Dostrzega i Dostrzega 
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formułuje 

problemów 

moralnych i 
dylematów 

etycznych 
związanych z 

własną i cudzą 

pracą, nie 
poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, nie 

zastanawia się nad 
postępowaniem 

zgodnie z 

zasadami etyki. 

formułuje 

problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 
potrzebuje jednak 

do tego wsparcia 

ze strony 
wykładowcy, 

poszukuje, przy 
pomocy 

wykładowcy, 
optymalnych 

rozwiązań, 

postępuje zgodnie 
z zasadami etyki. 

formułuje 

problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 
poszukuje 

optymalnych 

rozwiązań, 
postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

samodzielnie i 

krytycznie 

formułuje 
problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 

samodzielnie 
poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, 

postępuje zgodnie 
z zasadami etyki. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Rafał Adamczewski 
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Konstruowanie programów profilaktycznych 

 

  

Kierunek Pedagogika  
Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

 

Nazwa przedmiotu: Konstruowanie programów profilaktycznych 

Kod przedmiotu: MO_PR_4_3 
Rok akademicki: 2018/2019 

Język wykładowy: polski   
Semestr studiów: 6 

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

Forma zajęć/ Praca własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć ogólną wiedzę z zakresu resocjalizacji, pedagogiki ogólnej oraz podstawy 
diagnozy pedagogicznej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 
Ogólnym celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami tworzenia programów profilaktycznych 

oraz przygotowanie do realizacji programów w praktyce resocjalizacyjnej. 

Cele szczegółowe: 

Studenci dowiedzą się, jakie znaczenia ma konstruowanie programów profilaktycznych w praktyce 

i pracy resocjalizacyjnej. 
Studenci poznają metody i narzędzia tworzenia programów oraz dowiedzą się jak skutecznie 

wprowadzić programy profilaktyczne w rzeczywistość społeczną i gdzie szukać inspiracji. uzyskają 
przygotowanie do pracy profilaktycznej w podstawowym zakresie. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie 

do 

kierunkowyc
h efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 

Porządkuje wiedzę dotyczącą specyfiki stosowania programów 

profilaktycznych oraz  ma pogłębioną wiedzę na temat podmiotów 

działalności pedagogicznej (dzieci, młodzieży,  nauczycieli i rodziców) 

W15, W10 
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szkolnej edukacji. Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki 

funkcjonowania dzieci i młodzieży. 

 

W02 
Zna terminologię dotyczącą konstruowania, wartościowania i wdrażania 
programów profilaktyczno-wychowawczych 

W16 

W03 

 Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,   
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w 

edukacji elementarnej i działalności profilaktyczno-terapeutyczno-

rewalidacyjnej. Wykorzystuje wiedzę w tworzeniu odpowiednich 
programów na różnych szczeblach zaawansowania. 

W16 

w zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi opracowywać odpowiednie rozwiązania profilaktyczne złożonych 
problemów pedagogicznych oraz  prognozować przebieg ich 

rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w 
określonych obszarach praktycznych. Potrafi projektować zajęcia z 

wybranymi metodami i technikami. Dobiera trafnie metody, techniki i 

środki pozwalające na przezwyciężenie wskazanych wcześniej trudności w 
obszarze działań profiaktycznych. 

 

U11 

U02 
Potrafi przeprowadzić analizę i ewaluację projektowanych działań 
profilaktycznych . Wprowadza modyfikacje do swojego projektu. 

U14 

U03 

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 
pedagogicznej sposób postępowania profilaktycznego, oraz dobierać 

środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się 

zadań zawodowych w obszarze edukacji elementarnej i rewalidacji. 
Potrafi działać w sposób twórczy na gruncie praktyki pedagogicznej. 

 
U10 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Student jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, 
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki. Czuje się 

odpowiedzialny wobec podopiecznych i osób powiązanych. Jest wrażliwy 
na potrzeby innych i wdraża postawę odpowiedzialności zarówno w 

środowiskach specjalistów jak i wśród innych osób  . 

K03 

K02 
Jest świadomy konieczności wprowadzania zindywidualizowanych działań 
profilaktycznych w różnych środowiskach 9 zamkniętych i otwartych). Jest 

otwarty i twórczy. 

K01 

K03 
Jest świadomy roli i znaczenia profilaktyki w obszarze działań 
opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. 

K_K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

1 

7. Profilaktyka – definicje, znaczenie, podziały i zastosowanie w różnych 

środowiskach odbiorczych. 

8. Cele, funkcje i strategie działań profilaktycznych. 
9. Akty prawne regulujące zakres działań profilaktycznych w szkołach i 

innych placówkach. 

10. Najważniejsze rodzaje programów profilaktycznych ze względu na 

problematykę i grupy odbiorców. 

W01, W03, 
U01, U03, 

K03,  
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Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

2 

11. Międzynarodowe programy profilaktyczne 

12. Ministerialne programy profilaktyczne 

13. Szkolne programy wychowawczo- profilaktyczne. 

14. Programy projektowane dla specyficznych grup odbiorców ze względu 

na problem. Budowanie scenariuszy  do wybranych projektów. 

15. Zasady konstruowania programów profilaktycznych w różnych 

placówkach i grupach odbiorców ( Szkoły, Zakłady karne, Szkolne Ośrodki 

Socjoterapeutyczne, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Zakłady 

Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich, itp.)  

 

W01, W02, 

WO3, U01, 
U02, U03, 

K01, K02 

3 

16. Projektowanie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, osób 

starszych. 

17. Proces praktycznego wdrażania skonstruowanych programów. 

Ewaluacja działań praktycznych- standardy procesu ewaluacji.  

W01, W02, 
W03, U01, 

U02, U03, 
K01, K02, 

K03 

 
METODY KSZTAŁCENIA:  

Metody aktywizujące: zadanie projektowe, warsztat, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów,  

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

14. zapoznanie z podstawową i uzupełniającą literaturą przedmiotu. 
15. przygotowanie własnego projektu zajęć dydaktycznych z zakresu arteterapii (w zespołach 3-5 

osobowych). 
16. Przygotowanie do prezentacji projektu przed grupą studentów i dydaktykiem. 

17. Analiza i ewaluacja projektu. 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

Adamek I., Teoretyczne i praktyczne podstawy konstruowania programów szkolnych, Kraków 2007 
Z. Profilaktyka w szkole. Warszawa 2006 

Gaś Z. Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Warszawa 
1998 

Łakomski M. Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Kraków 2004 

Łakomski M. Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole. Kraków 2006 
Komorowska H. O programach prawie wszystko. Warszwa 1999 

Appelt K. Konstruowanie i ewaluacja projektów. Warszawa 2010 
Zajączkowski K. Program profilaktyczno- wychowawczy dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. 

Kraków 2005 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

Marczak M. (red.)Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w 

Polsce. Kraków 2009. 

Gaś Z. Profialktyka uzaleznień. Warszawa 1993.  

J. Klingemann, E. Miturska, J. Moskalewicz , Życie po opuszczeniu zakładu karnego: readaptacja 

społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce,  Alkoholizm i Narkomania, 21 (2008), pp. 

111-134 

H. Zurhold, H. Stöver, C. Haasen, Female Drug Users in European Prisons – best practice for relapse 

prevention and reintegration. Final report and recommendations 

University of Hamburg, Hamburg 2004 

Kozaczuk F., Urban B. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 1997 

Wojnarowska B. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. 
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NETOGRAFIA: 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt  
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwiu
m 

Projekt 
Aktywność na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W01 – W03    x x    

U01 – U03    x x    

K01 – K02    x x    

 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształce

nia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie potrafi 
zdefiniować 

podstawowych 
pojęć związanych z 

konstruowaniem 
programów 

profilaktycznych i 

nie potrafi wskazać 
obszarów pracy 

profilaktycznej, nie 
rozumie jej 

specyfiki w 

kontekście 
rozwiązywania 

trudności 
psychospołecznych.  

Student potrafi 
zdefiniować  

wybiórczo pojęcia 
związane z 

konstruowaniem 

programów 
profilaktycznych i 

omawia ogólnie ich 
znaczenie w pracy 

opiekuńczej, 

wychowawczej i 
resocjalizacyjnej. 

Student definiuje 
wybrane  pojęcia 

związane z 

konstruowaniem 
programów 

profilaktycznych oraz 
rozróżnia niektóre 

obszary profilaktyki i 

rozumie ich specyfikę. 
Wskazuje znaczenie 

profilaktyki w 
kontekście 

rozwiązywania 
trudności 

psychospołecznych. 

Student definiuje 

najważniejsze pojęcia 

związane z 
konstruowaniem 

programów 
profilaktycznych oraz 

perfekcyjnie rozróżnia 

obszary profilaktyczne i 
rozumie ich specyfikę. 

Wskazuje znaczenie 
profilaktyki w kontekście 

rozwiązywania trudności 
psychospołecznych. 

W02 

Student nie  

identyfikuje zasad 
prowadzenia i 

projektowania zajęć 
z zakresu 

profilaktyki. 

Student wybiórczo 

wskazuje niektóre 
zasady prowadzenia i 

projektowania zajęć z 
zakresu profilaktyki. 

 

Student wskazuje 

niektóre zasady 
prowadzenia i 

projektowania zajęć z 
zakresu profilaktyki. 

 

 

 
 

Student poprawnie 
wskazuje najważniejsze 

zasady prowadzenia i 

projektowania zajęć z 
zakresu profilaktyki . 

 

W03 

Student nie ma 
wiedzy na temat 

metod i technik 
konstruowania 

programów 
profilaktycznych i 

nie potrafi określić 

celów. 

Student zna 
konstrukcję 

przynajmniej 2 
wybranych 

programów 
profilaktycznych i 

wskazuje cele. 

 

Student zna 
przynajmniej 3 wybrane 

programy i wskazuje ich 
cele. 

 

Student zna przynajmniej 
4 różne programy 

profilaktyczne o różnym 
zasięgu i wskazuje ich 

cele. 
 

 

 

U01 

Student nie potrafi 

stworzyć 

adekwatnego 
projektu zajęć z 

zakresu programów 

Student potrafi 

przygotować projekt 

zajęć z wybraną  
metodą  tworzenia 

programów 

Student jest 

przygotowany do 

projektowania zajęć z 
wybranymi różnymi 

metodami  dla 

Student jest 

przygotowany do 

planowania, 
projektowania  

samodzielnie zajęć z 
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profilaktycznych z 

zastosowaniem 

metod  dotyczących 
konkretnych 

problemów 
tworzenia projektu. 

profilaktycznych dla 

konkretnego 

problemu. 

konkretnego klienta 

problemowego. 

Odpowiednio dobiera 
metody i środki do 

planowanych zajęć z 
zakresu programów 

profilaktycznych. 

Przeprowadza je i 
potrafi dokonać z 

pomocą nauczyciela 
weryfikacji założeń 

powstałego programu.  
 

 

zakresy programów 

profilaktycznych dla 

konkretnego uczestnika 
problemowego. Trafnie i 

rzetelnie dobiera metody 
i środki do planowanych 

zajęć pozwalające na 

przezwyciężenie 
wskazanych wcześniej 

trudności w aktywności 
grupy bądź wybranej 

jednostki. Potrafi 
samodzielnie i sprawnie 

dokonać weryfikacji 

założeń  programowo -
profilaktycznych. 

 
 

 

U02 

Student nie potrafi 
przeprowadzić 

analizy i ewaluacji 
projektowanych 

przez siebie zajęć. 

Student potrafi w 
ograniczonym 

zakresie  
przeprowadzić 

analizę i ewaluację 

projektowanych 
przez siebie zajęć. 

Student potrafi w 
zadowalającym stopniu 

przeprowadzić analizę i 
ewaluację 

projektowanych przez 

siebie zajęć. 

Student potrafi w 
zaplanowanym zakresie 

przeprowadzić analizę i 
ewaluację 

projektowanych przez 

siebie zajęć. Jest gotowy 
do wprowadzenia 

modyfikacji do swojego 
projektu. 

 

K01 - K03 

Student nie posiada 
świadomości w 

zakresie roli i 

znaczenia sztuki w 
obszarze działań 

opiekuńczych, 
wychowawczej i 

resocjalizacyjnych. 
Nie jest wrażliwy na 

potrzeby innych, nie 

jest otwarty i 
twórczy. 

Student w niewielkim 
stopniu posiada 

świadomość w 

zakresie roli i 
znaczenia programów 

profilaktycznych w 
obszarze działań 

opiekuńczych, 
wychowawczych i 

resocjalizacyjnych. 

Jest w ograniczonym 
stopniu wrażliwy na 

potrzeby innych, w 
niewielkim zakresie 

jest otwarty i twórczy.  

 

Student posiada 
świadomość w zakresie 

roli i znaczenia 

programów 
profilaktycznych w 

obszarze działań 
opiekuńczych, 

wychowawczych i 
resocjalizacyjnych. Jest 

wrażliwy na potrzeby 

innych, otwarty i 
twórczy.  

. 

Student posiada dużą 
świadomość w zakresie 

roli i znaczenia 

programów 
profilaktycznych w 

obszarze działań 
opiekuńczych, 

wychowawczych i 
resocjalizacyjnych. Jest 

szczególnie wrażliwy na 

potrzeby innych, otwarty i 
twórczy.  

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr  Dorota Janułajtys 
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Przemoc i agresja w relacjach społecznych.    

 

  

Kierunek: Pedagogika  

Wydział  Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil  ogólnoakademicki 

Studia  I stopnia 

Nazwa przedmiotu: Przemoc i agresja w relacjach społecznych.    
Kod przedmiotu: MO_PR_4_4 

Rok akademicki: 2018/2019 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 6 

 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA: 2 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Umiejętność krytycznego namysłu nad treściami zajęć, 

*Chęć czynnego udziału w warsztatach oraz w dyskusjach z wykładowcą i pozostałymi studentami.  

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Zapoznanie studentów z interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą przemocy i agresji w relacjach 
społecznych, 

* Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności w zakresie diagnozowania zjawisk przemocy i 
agresji w relacjach społecznych, 

* Uwrażliwienie studentów na zjawisko przemocy i agresji w działalności pedagogicznej.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń. 

W05 

W09 

W02 

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

zachodzących między nimi relacjach. 

W02 

W03 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16  

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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W03 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych.  
W07 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 

działalności pedagogicznej. 

U01 

U08 

U02 

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 

sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w 

odniesieniu do różnych kontekstów działalności 

pedagogicznej. 

U04 

U06 

U03 

U08 

U03 

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 

poglądów różnych autorów. 

U06 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. 

K01 

K04 

K02 

K02 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej.  

K04 

K06 

 

K03 

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 

etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 

optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami 

etyki. 

K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
 Przemoc i agresja: różnorodne ujęcia definicyjne i teorie 

występowania zjawisk.  

W01 

U02 
K03 

2 

 Przemoc w rodzinie.  

 Przemoc w ośrodkach nauczania, opieki, wychowania i 

resocjalizacji ( Szkoły, MOPS, GOPS, SOS, MOW, Zakłady 

karne i śledcze itp.) 

 Problemy instytucji totalnych 

 Formy i rodzaje przemocy oraz zachowania agresywne. Skala 
zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej. 

 Wiktymizacja wtórna podopiecznych różnych instytucji a 

przemoc.  

W02 

U01 

K01 
K03 

3 

 Przemoc w instytucjach pomocowych. 

 Formy pomocy ofiarom przestępstw 

 Epidemiologia zjawiska   
 

W01 

W02W03 
U03 

K02 
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METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* metoda warsztatowa, 
* dyskusja dydaktyczna, 

*analiza indywidualnego przypadku, 
*burza mózgów, 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

*zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 
*czynny udział w zajęciach warsztatowych, 

*przygotowanie się do zaliczenia.  

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 

25. Ph. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Wydaw. PWN, Warszawa 2012, 

26. S. Kozak, Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Wydaw. Difin, Warszawa 

2009, 

27. A. Margasiński, B. Zajęcka (red.), Psychopatologia i psychoprofilaktyka, Oficyna Wydaw. 

Impuls, Kraków 2000, 

28. E. Goffman, Instytucje totalne, Wydaw. GWP, Sopot 2011, 

29. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Wydaw. WL, 2009, 

30. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydaw. PWN, Warszawa 2005, 

31. I. Pospiszyl, Patologia społeczna, Warszawa 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

12. L. Albański (red.), Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny, Wydaw. Kolegium 
Karkonoskie, Jelenia Góra 2001, 

13. T. Pilch, T. Bauman (red.), Pedagogika społeczna. Wydaw. Żak, Warszawa 1995. 

14. E. Czemierowska- Koruba, Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć by 
skutecznie działać, ORE, Warszawa 2015. 

 
NETOGRAFIA: 

 

9. http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Zdrowie/PiRPU/Przemoc_Diagnoza_i_r
ekomendacje_FDN.pdf, 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W3   X  X    

U1-U3   X  X    

K1-K3   X  X    

http://www.monar.org/
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KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie ma 
elementarnej 

wiedzy dotyczącej 
procesów 

komunikowania 
interpersonalnego 

i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

Ma ograniczoną 
wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego i 
społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń. 

Ma elementarną 
wiedzę dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń. 

Ma szeroką wiedzę 
dotyczącą 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń. 

W2 Nie zna 

elementarnej 
terminologii 

używanej w 
pedagogice i nie 

rozumie jej źródeł 
oraz zastosowania 

w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych 

Zna elementarną 

terminologię 
używaną w 

pedagogice i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie 
w obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych robi to 

jednak w sposób 
odtwórczy. 

Zna elementarną 

terminologię 
używaną w 

pedagogice i 
rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie 
w obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych. 

Ma elementarną 

wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 

społecznych i 
instytucjach życia 

społecznego oraz 
zachodzących 

między nimi 

relacjach i potrafi 
posługiwać się nią 

w sposób 
refleksyjny i 

krytyczny. 

W3 Nie ma wiedzy na 
temat zasad i 

norm etycznych.  

Ma 
nieuporządkowaną 

i chaotyczną 
wiedzę na temat 

zasad i norm 

etycznych.  

Ma podstawową 
wiedzę na temat 

zasad i norm 
etycznych.  

Ma 
uporządkowaną, 

poprzedzoną 
refleksją i krytyką, 

wiedzę na temat 

zasad i norm 
etycznych.  

U1 Nie potrafi 

dokonać 
obserwacji i 

interpretacji 
zjawisk 

społecznych; nie 

analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 
częściowej 

interpretacji 
zjawisk 

społecznych; nie 

analizuje ich 
powiązania z 

różnymi obszarami 
działalności 

pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 
interpretacji 

zjawisk 
społecznych; 

potrzebuje 

pomocy przy 
analizowaniu ich 

powiązania z 
różnymi obszarami 

działalności 
pedagogicznej. 

Potrafi dokonać 

obserwacji i 
krytycznej 

interpretacji 
zjawisk 

społecznych; 

samodzielnie 
analizuje ich 

powiązania z 
różnymi obszarami 

działalności 
pedagogicznej. 

U2 Nie potrafi 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 
diagnozowania i 

prognozowania 

sytuacji oraz 

Potrafi, przy 

istotnym wsparciu 
ze strony 

wykładowcy, 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i wzorów 

ludzkich 

zachowań, 

Potrafi posługiwać 

się podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 

analizowania 

Potrafi refleksyjnie 

i krytycznie 
posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 

prognozowania 
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analizowania 

strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 

pedagogicznej. 

diagnozowania i 

prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 

różnych 
kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

strategii działań 

praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 
działalności 

pedagogicznej. 

sytuacji oraz 

analizowania 

strategii działań 
praktycznych w 

odniesieniu do 
różnych 

kontekstów 

działalności 
pedagogicznej. 

U3 Nie posiada 

umiejętności 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, ma 
trudność w 

popieraniu ich 
argumentacją w 

kontekście 
wybranych 

perspektyw 

teoretycznych, 
poglądów różnych 

autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów. 

Posiada 

umiejętność 
prezentowania 

własnych 
pomysłów, 

wątpliwości i 

sugestii, 
popierając je 

argumentacją w 
kontekście 

wybranych 
perspektyw 

teoretycznych, 

poglądów różnych 
autorów, robi to w 

sposób refleksyjny 
i krytyczny.  

K1 Nie ma 

świadomości 
poziomu swojej 

wiedzy i 

umiejętności, nie 
rozumie potrzeby 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 
kompetencji i nie 

doskonali 

umiejętności, nie 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju 
i kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, nie 

rozumie jednak w 
pełni potrzeby 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 

dokonuje 
samooceny 

własnych 
kompetencji i nie 

doskonali 

umiejętności, nie 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i 
kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 

rozumie potrzebę 
ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 

samooceny 
własnych 

kompetencji i 
doskonali 

umiejętności, 

wyznacza kierunki 
własnego rozwoju 

i kształcenia. 

Ma świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 

rozumie potrzebę 
ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju 
osobistego, 

dokonuje 

krytycznej 
samooceny 

własnych 
kompetencji i 

doskonali 

umiejętności, 
wyznacza, w 

sposób 
refleksyjny, 

kierunki własnego 
rozwoju i 

kształcenia. 

K2 Nie ma 
przekonania o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 

Ma częściowe 
przekonanie, 

powstałe na pod 

wpływem sugestii 
wykładowcy, o 

wadze zachowania 
się w sposób 

Ma przekonanie o 
wadze zachowania 

się w sposób 

profesjonalny, 
refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

Ma pełne 
przekonanie o 

wadze zachowania 

się w sposób 
profesjonalny, 

refleksji na tematy 
etyczne i 
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przestrzegania 

zasad etyki 

zawodowej. 

profesjonalny, 

refleksji na tematy 

etyczne i 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

zasad etyki 

zawodowej, jest 

ono jednak 
chwiejne i 

wymaga dalszej 
pracy w tym 

zakresie.  

przestrzegania 

zasad etyki 

zawodowej. 

K3 Nie dostrzega i nie 
formułuje 

problemów 
moralnych i 

dylematów 

etycznych 
związanych z 

własną i cudzą 
pracą, nie 

poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, nie 

zastanawia się nad 
postępowaniem 

zgodnie z 
zasadami etyki. 

Dostrzega i 
formułuje 

problemy moralne 
i dylematy etyczne 

związane z własną 

i cudzą pracą, 
potrzebuje jednak 

do tego wsparcia 
ze strony 

wykładowcy, 

poszukuje, przy 
pomocy 

wykładowcy, 
optymalnych 

rozwiązań, 
postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

Dostrzega i 
formułuje 

problemy moralne 
i dylematy etyczne 

związane z własną 

i cudzą pracą, 
poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, 

postępuje zgodnie 

z zasadami etyki. 

Dostrzega 
samodzielnie i 

krytycznie 
formułuje 

problemy moralne 

i dylematy etyczne 
związane z własną 

i cudzą pracą, 
samodzielnie 

poszukuje 

optymalnych 
rozwiązań, 

postępuje zgodnie 
z zasadami etyki. 
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