
Prowadzący obszar (specjalność) studiów: Instytut Nauk Społecznych WSG

Obszar (specjalność) studiów

(nazwa obszaru (specjalności) musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych 

efektów uczenia się) 

Psychopedagogika

Poziom kształcenia:

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)
I stopnia

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny)
Praktyczny

Forma studiów:

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

Opcjonalnie specyficzne systemy studiów (np. zdalne, dualne)

Niestacjonarne

Liczba semestrów: 6

Praktyki (łączny wymiar): 960 godzin w terminie do 6 semestru włącznie

Szkolenie BHP w wymiarze: 4 godzin na początku 1 semestru, realizowane w 

ramach modułu Bezpieczeństwo i ergonomia 

pracy

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów 180

Łączna liczba punktów ECTS uzyskanych:
na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia: 180

w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych: 180

w ramach praktyk: 30

w ramach modułów zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym: 97,6

za zajęcia realizowane w systemie zdalnym (dotyczy studiów w systemie zdalnym):

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej dyscypliny

(dotyczy kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny):

dyscyplina wiodąca: pedagogika - 75% ogólnej liczby punktów ECTS

dyscyplina (dyscypliny):

psychologia -15%

nauki socjologiczne – 10%

 ogólnej liczby punktów ECTS

Łączny nakład pracy studenta (NPS) 5224h

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie  przygotowania i udoskonalania 

programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy

(należy podać z kim z pracodawców są podpisane umowy, odbyły się spotkania; jak sa monitorowani absolwenci itd)

 Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, Prezydent 

Miasta Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku, 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Ełku, Wójt Gminy Ełk, Starostwo Powiatowe w 

Działdowie, Wójt Gminy Działdowo, Wójt Gminy 

Kozłowo, Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, 

Starostwo Powiatowe w Żurominie, 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia)
świadectwo maturalne

Program studiów cz.1

Ogólna charakterystyka studiów



Obszar: Psychopedagogika
Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami uczenia się

Moduły kształcenia
Przedmioty

(* - oznacza przedmiot do wyboru)
Zakładane efekty uczenia się Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się

Rygor 

zaliczenia
Liczba ECTS

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia 

się osiąganych przez studenta

Pedagogika specjalna

K_W01 - zna i rozumie elementarną terminologię z zakresu pedagogiki, poszerzoną w zakresie właściwym dla studiowanej 

specjalności oraz sposoby jej praktycznego zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W03 - zna subdyscypliny pedagogiczne, ich wzajemne związki oraz specyfikę w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

K_U02 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki 

(opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej) i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 

wykorzystując do tego różne źródła informacji, które poddaje krytycznej ocenie

K_U05 - jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się wszystkich 

podmiotów społecznego życia

K_U06 - umie budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów pedagogicznych, studiów i badań, umie pełnić 

różne role w sytuacji współpracy 

K_K03 - jest gotów do uznania znaczenia wiedzy humanistycznej i społecznej w rozwiązywaniu problemów w badaniach i 

praktyce pedagogicznej oraz jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemów

K_K04 - dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad własną praktyką. 

Postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

1 Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej  - wykład: Podstawowe systemy i kierunki w pedagogice specjalnej. Przedmiot badań i cele pedagogiki 

specjalnej.Podstawowe pojęcia (niepełnosprawność, upośledzenie, norma, odchylenie od normy, dysfunkcjonalność, rewalidacja, rehabilitacja, 

resocjalizacja) Proces rewalidacji, główne elementy, zasady i kierunki rewalidacji 2. Niepełnosprawność – wyjaśnienia terminologiczne,klasyfikacje- 

wykład: Klasyfikacja niepełnosprawności. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych 3. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Zasady pracy 

rehabilitacyjnej. Model pracy pedagoga specjalnego 4.  Wybrane zagadnienia dotyczące jednostek upośledzonych umysłowo – wykład: Pojęcie i 

kryteria upośledzenia umysłowego. Charakterystyka jednostek pośledzonych umysłowo w różnym stopniu.Rewalidacja jednostek upośledzonych 

umysłowo w stopniu lekkim. Rewalidacja jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym. Metody rewalidacji 5.Wspieranie rodziny 

dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi – wykład: Etapy reakcji na niepełnosprawność dziecka – proces adaptacji. Trzy kryzysy w rodzinie wg W. 

Wolfensberga. Reagowanie na potrzeby dziecka - typy rodzin. Obszary pomocy rodzinom z osobą niepełnosprawną 6. Charakterystyka  

wyodrębnionych jednostek upośledzenia umysłowego  - ćwiczenia: Zespół Downa. Dziecięce Porażenie Mózgowe. Padaczka 7.  Inne rozległe 

zaburzenia rozwojowe – ćwiczenia:Autyzm. Zespół Retta, Zespół Aspergera, Dziecięcy zespół dezintegracji 8.  Jednostki niedostosowane i ich 

resocjalizacja – ćwiczenia: Pojęcie niedostosowania i typologia jednostek niedostosowanych.Czynniki warunkujące niedostosowanie społeczne. 

Resocjalizacji jednostek niedostosowanych  9. Charakterystyka jednostek z zaburzeniami wzroku – ćwiczenia: Rodzaje ślepoty i niedowidzenia oraz 

zaburzenia sprzężone ze ślepotą. Przyczyny dysfunkcji narządu wzroku. Mechanizmy kompensacyjne u osób niewidzących .Osobowość jednostek 

niewidzących . Rewalidacja jednostek niewidzących 10. Wybrane zagadnienia dotyczące jednostek z zaburzeniami słuchu – ćwiczenia:Pojęcie 

głuchoty i niedosłyszenia oraz typologia uszkodzeń słuchu wg różnych kryteriów. Przyczyny zaburzeń słuchu. Charakterystyka osób z zaburzeniami 

słuchu. Rewalidacja osób głuchych (metody i etapy nauczania mowy) 11. Kształcenie specjalne –ćwiczenia:Pojęcie szkoły specjalnej, cele i 

zadania.Rola i funkcje szkół specjalnych w systemie edukacji. Rozwój szkolnictwa specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych. Kształcenie 

integracyjne

E 5

Egzamin pisemny, kolokwium pisemne, ocena 

przygotowanej pracy własnej studenta, ocena udziału w 

dyskusji

Przedmioty kierunkowe

Program studiów cz.2


