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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów do charakterystyk I i II 
stopnia poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 
Objaśnienia oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
P7S – charakterystyka drugiego stopnia Polskie Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia II stopnia) 
WG – zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności 
WK – kontekst – uwarunkowania, skutki 
UW – wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
UK – komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym 
UO – organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa 
UU – uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
KK – oceny – krytyczne podejście 
KO – odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu 
publicznego 
KR – rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu 
  
Kierunkowe 

efekty 
kształcenia 

(K) 

 
 
 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Odniesienie dla 
efektów 

kierunkowych 
do efektów 

obszarowych 
zgodnie z 

Ramą 
Kwalifikacji, 

poziom 7 
1. 2. 3. 

w zakresie WIEDZY 
K_W01 Na poziomie rozszerzonym zna terminologię używaną w 

pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach 
pokrewnych 

P7S_WG 

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

P7S_WG 

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

P7S_WG 

K_W04 Ma pogłębiona i uporządkowaną wiedzę na temat 
specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki 
(zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i 
metody badań stosowanych w naukach społecznych i 
humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść 

P7S_WG 



metodologicznych; rozumie postulat 
wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w 
pedagogice 

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

P7S_WG 

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

P7S_WG 

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

P7S_WG 
 

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

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych 
uwarunkowaniach procesów edukacyjnych 

P7S_WG 
P7S_WK 

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

P7S_WG 

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

P7S_WG 

K_W12 Ma uporządkowaną wiedze na temat teorii wychowania, 
uczenia się i nauczania oraz innych procesów 
edukacyjnych 

P7S_WG 

K_W13 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych 
środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach 
w nich zachodzących 

P7S_WG 

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

P7S_WG 
P7S_WK 

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

P7S_WG 

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

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W17 Potrafi wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z 
wybraną specjalnością 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W18 Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ w EOSKJ, 
które wykorzystuje dla potrzeb zawodowych w swojej 
dyscyplinie 

P7S_WG 
P7S_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat 
zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu 

P7S_UW 
 



różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu 
widzenia problemów edukacyjnych 

K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 
pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i 
projektowania działań praktycznych 

P7S_UW 
 

K_U03 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w 
zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona 
specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K_U04 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny 
wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada 
umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i 
pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych 
zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych 
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K_U05 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania 
własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania 
ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, 
kierując się przy tym zasadami etycznymi 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K_U06 Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, 
formułuje problemy badawcze; opracowuje, prezentuje i 
interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej 
subdyscypliny pedagogiki 

P7S_UW 
 

K_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, 
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych 
sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i 
wzorów ludzkich zachowań 

P7S_UW 
 

K_U08 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych 
działań praktycznych 

P7S_UW 
 

K_U09 Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych 
problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich 
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych 
działań w określonych obszarach praktycznych 

P7S_UW 
 

K_U10 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej 
działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi 
dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego 
wykonania pojawiających się zadań zawodowych 

P7S_UW 
P7S_UU 

 

K_U11 Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem 
oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-
wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w 
zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 
rzecz uczenia się przez całe życie 

P7S_UW 
P7S_UO 

 

K_U12 Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz 
przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę 

P7S_UW 
P7S_UO 



lidera w zespole  
K_U13 Potrafi wykorzystywać umiejętności związane z wybraną 

specjalnością 
P7S_UW 
P7S_UO 

K_U14 Rozumie obcojęzyczne teksty i wypowiedzi ze swojej 
specjalności oraz specjalności pokrewnych. Pozyskuje z 
nich niezbędne informacje, dokonuje ich analizy, 
komunikuje się w sytuacjach zawodowych, stosuje w 
mowie i piśmie odpowiednie środki językowe 

P7S_UW 
P7S_UO 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego 

P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

K_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i 
osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 
odznacza się wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 
zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę 

P7S_KR 
P7S_KO 

 

K_K03 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju 
jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania 
wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i 
budowania warsztatu pracy pedagoga 

P7S_KK 
P7S_KO 

 

K_K04 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami 
realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się 
rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 
pedagogicznych 

P7S_KK 
P7S_KO 

 

K_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania 
się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i 
dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; 
poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 
korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

P7S_KR 
P7S_KK 

 

K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne 
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje o 
prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 
działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i 
pośrednio modeluje to podejście wśród innych 

P7S_KR 
P7S_KO 

 

K_K07 Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do 
komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z 
osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 
oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 
organizacjach realizujących działania pedagogiczne 

P7S_KR 
P7S_KK 

 

K_K08 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 

P7S_KR 
P7S_KO 

K_K09 Ma świadomość roli języka obcego dla potrzeb 
komunikacji w środowisku zawodowym oraz dla 
własnego rozwoju zawodowego 

 

 
 
 
 



 
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów studiów 
 

 
  

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej 

wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu 

rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia 

badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. 

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i 

kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-

wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności 

opiekuńczej.  

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-

wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć 

socjoterapeutycznych. Absolwenci studiów II stopnia nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu 

diagnostyki oraz metodyki pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami 

zachowania.  

Studia dają uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, 

psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych indywidualnych oraz z grupą, z dziećmi, młodzieżą i 

dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i 

niedostosowanych społecznie. 

Atutem studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych 

umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, również zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Zajęcia prowadzone są w formie treningów i warsztatów, wzbogacane metodami 

interaktywnymi. Wśród materiałów dydaktycznych studenci otrzymują gotowe scenariusze i 

pomoce do wykorzystania w trakcie zajęć. 

Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie diagnozowania osób 

niedostosowanych jak również tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Resocjalizacyjnych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 

 
 

 
Sylwetka absolwenta 

 
 

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 

 

Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w 

trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i niedostatku, czego 

konsekwencją może być życiowe zagubienie, a często także łamanie norm prawnych. Dlatego 

przedstawicieli tej profesji powinna cechować wrażliwość na los człowieka, empatia, ale także 

umiejętność motywowania do zmiany sposobu życia, znajomość wybranych obszarów prawa, 

zagadnień diagnostyki środowiskowej, umiejętność tworzenia programów socjalnych, 

projektowania oferty resocjalizacyjnej i indywidualnych programów resocjalizacji czy też 

programów usamodzielniania. 



Szczególnie ważną kompetencją pracownika resocjalizacyjnego, jest zdolność do łączenia 

elementów wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki społecznej i zawodowej codzienności. Na 

ten aspekt położony jest szczególny nacisk w proponowanej ofercie edukacyjnej. 

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i 

kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-

wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności 

opiekuńczej.  

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, 

psychopatologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program 

kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji 

społecznych warunkujących możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze 

resocjalizacji i socjoterapii. 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-

wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć 

socjoterapeutycznych. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki 

oraz metodyki pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania.  

Studia dają uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, 

psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych indywidualnych oraz z grupą, z dziećmi, młodzieżą i 

dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i 

niedostosowanych społecznie. 

Atutem studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych 

umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Zajęcia prowadzone są w formie treningów i warsztatów, wzbogacane metodami 

interaktywnymi. Wśród materiałów dydaktycznych studenci otrzymują gotowe scenariusze i 

pomoce do wykorzystania w trakcie zajęć. 

Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie diagnozowania osób 

niedostosowanych jak również tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Resocjalizacyjnych. 

 

Charakterystyka absolwenta 

Absolwent modułu uzyska zarówno formalne, jak i  merytoryczne kwalifikacje do 

podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy 

społecznej, domy dziennego pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, domy samopomocowe, 

domy dziennego pobytu, ośrodki adopcyjne, poradnie odwykowe, regionalne ośrodki polityki 

społecznej, noclegownie, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne, areszty 

śledcze, ośrodki kuratorskie, zespoły kuratorskiej służby sądowej, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, szkoły, domy dziecka. 

Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami 

nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych 

sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć 

socjoterapeutycznych.  

 

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent będzie miał uprawnienia do: pracy w placówkach profilaktyczno-

wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla 

nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach 



kuratorskich, a także w strukturach policji i wojska. Miejscem zatrudnienia absolwentów może 

być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, 

domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, 

uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej.  

 

 Ośrodki readaptacji społecznej 

 Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne 

 Urzędy Gminy, Urzędy Miasta – Działy Wsparcia i Pomocy Rodzinie 

 Ośrodki Interwencji Kryzysowej 

 Instytucje profilaktyki społecznej 

 Zakłady poprawcze 

 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne 

 Domy dla samotnych matek 

 Ośrodki pomocy społecznej 

 

Drugim modułem specjalnościowym realizowanym na studiach II stopnia na kierunku 

pedagogika jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną wyposaża 

studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w 

środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z 

aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych  instytucjach  opiekuńczo-

wychowawczych   i   resocjalizacyjnych   dla   dzieci,   oraz zajęciami warsztatowymi i 

terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o 

szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent modułu jest przygotowany do 

diagnozowania zaburzeń w podstawowym zakresie oraz podejmowania działalności 

terapeutycznej. 

 

Moduł specjalnościowy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną 

przygotowuje do podejmowania profesjonalnych działań w zakresie: 

 

 organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w 

placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

instytucjonalnej pieczy zastępczej: internatach, świetlicach, klubach i ośrodkach i 

ogniskach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych oraz pracy podwórkowej; 

 organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań, 

 współpracy z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia 

wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach. 

 planowania działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w 

placówce wychowawczej; 

 organizowania i nadzorowania zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i 

rozrywki; 

 prowadzenia zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych, 

 udzielania wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych i 

życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań 

grupowych poświęconych omawianiu interesujących problemów; 



 współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami 

diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologiczno-

pedagogicznych; 

 organizowania zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, 

kompensacyjnych oraz logopedycznych; 

 prowadzenia indywidualnego programu korekcyjnego lub profilaktycznego, w 

szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii; 

 współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów 

rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: 

systematycznych spotkań, wizyt w domu wychowanków, przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych; 

Absolwent modułu uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w: 

 

 placówkach i instytucjach systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, 

internacie, bursie; 

 instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, 

domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym; 

 placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i 

młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku 

wychowawczym; 

 instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-

opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach 

poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, 

 organizacjach pożytku publicznego, warsztatach terapii zajęciowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW KSZTAŁCENIA 
 
 
Wskaźniki dotyczące programu studiów określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7, 8, § 3 ust. 2, 3, 
4 i ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), a także informacja o warunku 
określonym w art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)  
 

Tabela 1. Wskaźniki dotyczące programu studiów rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.). 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba 
godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów  
4 semestry 
120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów 625 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

 25 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
kształtującym umiejętności praktyczne 62 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub 
nauki społeczne 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 67 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 
zawodowym  20 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych 480 godzin 
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 
studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 
studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1. nie dotyczy 
 
 

2. nie dotyczy 

 



PLAN STUDIÓW 
 

PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE 

Lp NAZWA PRZEDMIOTU 

fo
rm

a 

za
lic

ze
ni

a 

ra
ze

m
 ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ ECTS 

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV 
I II III IV Razem 

W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW 

1 Współczesne koncepcje filozofii i etyki ZO 15 15           
 

  3       3 

2 Współczesne nurty socjologii w pedagogice ZO 15 5 10             3       3 

3 Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii społecznej ZO 20 10 10             3       3 

4 Metodologia badań społecznych E 20 10 10 
 

          5       5 

5 Metody i techniki badań społecznych ZO 20   20 
 

          5       5 

6 Kierunki i prądy współczesnej pedagogiki E 30 
 

  10 20     
 

    3     3 

7 Historia myśli pedagogicznej E 15 15               3       3 

8 Pedagogika porównawcza ZO 15     5 10           3     3 

9 Pedeutologia z elementami dydaktyki ZO 15 
 

  5 10     
 

    3     3 

10 Andragogika ZO 10       10           2     2 

11 Seminarium magisterskie E 120 
 

    30   30 
 

60   3 3 10 16 

12 Lektorat języka obcego E 60   30   30         3 3     6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ 

Lp NAZWA PRZEDMIOTU 

fo
rm

a 

za
lic

ze
ni

a 

ra
ze

m
 ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ ECTS 

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV 
I II III IV Razem 

W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW 

1 Pedagogika penitencjarna E 20     10 10            3     3 

2 Polityka społeczna z elementami pracy socjalnej ZO 15 
 

  15             2     2 

3 Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych ZO 20     
 

  5 15         4   4 

4 Pomoc postpenitencjarna i readaptacja społeczna ZO 15 
 

  
 

    15         3   3 

5 Zaburzenia osobowości ZO 20           20         4   4 

6 Prawo rodzinne i opiekuńcze ZO 20       20           3     3 

7 Diagnostyka w resocjalizacji E 20 
 

        20         5   5 

8 Strategie pracy z rodziną dysfunkcyjną ZO 15           15         4   4 

9 Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym i zamkniętym E 30               30       4 4 

10 Metodyka pracy kuratora sądowego ZO 30               30       4 4 

11 Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich - warsztat E 20               20       4 4 

12 Metodyka pracy socjoterapeutycznej - warsztat ZO 15               15       3 3 

14 Trening relaksacyjny ZO 15           15         2   2 

15 Praktyka zawodowa ZO 480   120   120   120   120 5 5 5 5 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ 

Lp NAZWA PRZEDMIOTU 

fo
rm

a 

za
lic

ze
ni

a 

ra
ze

m
 ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ ECTS 

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV 
I II III IV Razem 

W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW 

13 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza E 20     20             3     3 

14 Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży ZO 15 
 

  
 

 15           2     2 

15 Poradnictwo i terapia środowiska rodzinnego ZO 20     
 

  
 

20         3   3 

16 Pedagogika prenatalna ZO 10 
 

  
 

    10         2   2 

17 Interwencja i wsparcie rodziny w sytuacji kryzysowej ZO 20           20         3   3 

18 Pedagogika rodziny E 15       15           3     3 

19 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej ZO 15       15            2 
 

  2 

20 Podstawy animacji kultury ZO 10           10         2   2 

21 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej E 20 
 

        20         4   4 

22 Metody i techniki wspierające rozwój dziecka ZO 15           15         4   4 

23 Metody pracy z rodzinami - asystentura i mediacja E 30             10 20       4 4 

24 Metodyka pracy w świetlicy ZO 30               30       4 4 

25 Praca z uczniem z dysleksją rozwojową E 20               20       4 4 

26 Metodyka pracy socjoterapeutycznej - warsztat ZO 15               15       3 3 

27 Podstawy arteterapii ZO 15           15         2   2 

28 Praktyka zawodowa ZO 480   120   120   120   120 5 5 5 5 20 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabela 2. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 
Nazwa zajęć lub grupy zajęć Forma/formy 

zajęć 
Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba punktów 
ECTS 

Moduł specjalnościowy: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ 
Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci 
i młodzieży 

ćwiczenia 15 2 

Poradnictwo i terapia środowiska 
rodzinnego 

ćwiczenia 20 3 

Pedagogika prenatalna ćwiczenia 10 2 
Interwencja i wsparcie rodziny w 
sytuacji kryzysowej 

ćwiczenia 20 3 

Pedagogika rodziny ćwiczenia 15 3 
Wybrane zagadnienia z pedagogiki 
specjalnej 

ćwiczenia 15 2 

Podstawy animacji kultury ćwiczenia 10 2 
Metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej 

ćwiczenia 20 4 

Metody i techniki wspierające rozwój 
dziecka 

ćwiczenia 15 4 

Metody pracy z rodzinami - asystentura 
i mediacja 

ćwiczenia 30 4 

Metodyka pracy w świetlicy ćwiczenia 30 4 
Praca z uczniem z dysleksją rozwojową ćwiczenia 20 4 
Metodyka pracy socjoterapeutycznej - 
warsztat 

ćwiczenia 15 3 

Podstawy arteterapii ćwiczenia 15 2 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 480 20 

Razem 730 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 
Nazwa zajęć lub grupy zajęć Forma/formy 

zajęć 
Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Moduł specjalnościowy: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ 

Pedagogika penitencjarna ćwiczenia 10 2 
Patologie społeczne z elementami 
tworzenia programów profilaktycznych 

ćwiczenia 20 4 

Pomoc postpenitencjarna i readaptacja 
społeczna 

ćwiczenia 15 3 

Zaburzenia osobowości ćwiczenia 20 4 
Prawo rodzinne i opiekuńcze ćwiczenia 20 3 
Diagnostyka w resocjalizacji ćwiczenia 20 5 
Strategie pracy z rodziną dysfunkcyjną ćwiczenia 15 4 
Metodyka resocjalizacji w środowisku 
otwartym i zamkniętym 

ćwiczenia 30 4 

Metodyka pracy kuratora sądowego ćwiczenia 30 4 
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych 
wobec nieletnich - warsztat 

ćwiczenia 20 4 

Metodyka pracy socjoterapeutycznej - 
warsztat 

ćwiczenia 15 3 

Trening relaksacyjny ćwiczenia 15 2 
Praktyka zawodowa ćwiczenia 480 20 

Razem 710 62 
 

Tabela 3. Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru 

Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru 

Nazwa zajęć lub 

grupy zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Seminarium 

dyplomowe 

ćwiczenia 120 16 

Lektorat języka obcego ćwiczenia 60 6 

Przedmioty modułu 

specjalnościowego: 

pedagogika 

opiekuńczo-

wychowawcza i praca z 

rodziną 

Wykłady, ćwiczenia 270 45 

Przedmioty modułu 

specjalnościowego: 

pedagogika 

resocjalizacyjna z 

socjoterapią 

Wykłady, ćwiczenia 255 45 

 Razem: 450/435 67 

 


