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Nazwa ocenianego kierunku studiów: PEDAGOGIKA 

1. Poziom/y studiów:  pierwszy 

2. Forma/y studiów:  niestacjonarna 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1 

Pedagogika  

 

Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

PEDAGOGIKA 180 100% 

 

Na studiach prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

☐ TAK   x NIE 

 

 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: PEDAGOGIKA 

4. Poziom/y studiów:    drugi 

5. Forma/y studiów:  niestacjonarna 

6. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek2 

Pedagogika  

 

Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

PEDAGOGIKA 120 100% 

 

Na studiach prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

☐ TAK   x NIE 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 

 Efekty zatwierdzone Uchwałą Senatu zostały przyporządkowane do obszaru nauk 

społecznych, dyscyplina pedagogika. Efekty uczenia się na kierunku Pedagogika odnoszą się do 

charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji, typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych dla 

szkolnictwa wyższego. Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu 

praktycznego studiów zostały zamieszczone poniżej. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA 

studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 

 

Symbole 
efektów 

uczenia się 
na 

kierunku 

 
Po ukończeniu studiów na kierunku 

Pedagogika absolwent: 

Odniesienie kierunkowych 
efektów uczenia się do: 
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w zakresie WIEDZY 

K_W01 ma wiedzę o przedmiotowym i 
metodologicznym charakterze pedagogiki, jej 
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych 
dyscyplin naukowych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W02 zna i rozumie elementarną terminologię 
używaną w pedagogice oraz sposoby jej 
zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 
naukowych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W03 ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i 
funkcjonowaniu struktur instytucji 
realizujących działalność edukacyjną, 
wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W04 ma wiedzę o podstawach prawnych 
funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, 
terapeutycznych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W05 ma podstawową wiedzę na temat wybranych 
instytucji życia społecznego oraz zachodzących 
miedzy nimi relacjach istotnych z punktu 
widzenia procesów pedagogicznych  

P6U_W P6S_WK P6S_WG 
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K_W06 ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 
rządzących nimi prawidłowościach w 
kontekście działań pedagogicznych  

P6U_W P6S_WK P6S_WG 

K_W07 ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu 
do wybranych obszarów działalności 
pedagogicznej oraz wiedzę o aspektach 
społecznych, psychologicznych i kulturowych 
tej działalności  

P6U_W P6S_WK P6S_WG 

K_W08 ma wiedzę na temat teorii wychowania, 
uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich 
współczesnych uwarunkowań kulturowych i 
społecznych  

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W09 ma wiedzę o różnych środowiskach 
wychowawczych, ich specyfice i procesach w 
nich zachodzących; rozumie istotę 
funkcjonalności tych środowisk, norm i 
patologii  

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W10 ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu 
badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, uwzględniającą etapy 
rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby 
edukacyjne uczniów i wychowanków z 
zaburzeniami rozwojowymi  

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W11 ma wiedzę o uczestnikach działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 
kulturalnej i pomocowej oraz o specyfice 
funkcjonowania dzieci i młodzieży w 
kontekście prawidłowości i nieprawidłowości 
rozwojowych  

P6U_W P6S_WK P6S_WG 

K_W12 zna specyfikę funkcjonowania uczniów i 
wychowanków ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie 
uzdolnionych  

P6U_W P6S_WK P6S_WG 

K_W13 ma wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 
edukacji; zna wybrane systemy edukacyjne 
innych krajów; zna najważniejsze współczesne 
nurty i systemy pedagogiczne, rozumie 
uwarunkowania kulturowe, społeczne i 
polityczne ich funkcjonowania  

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W14 ma wiedzę o metodologii badań 
pedagogicznych (zna główne szkoły, orientacje 
badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych w naukach społecznych)  

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W15 ma wiedzę o metodyce wykonywania 
typowych zadań, normach, procedurach i 
dobrych praktykach stosowanych w 
wybranych obszarach działalności 
pedagogicznej  

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W16 posiada podstawową wiedzę i umiejętności w 
zakresie technologii informatycznych i 
informacyjnych (ICT) w pracy pedagoga  

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W17 zna zasady i normy etyki zawodowej pedagoga; P6U_W P6S_WK P6S_WK 
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rozumie konieczność ochrony praw autorskich 
i zarządzania zasobami własności 
intelektualnej  
 

K_W18 zna zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości w sektorze 
usług edukacyjnych i działalności z zakresu 
usług pedagogicznych  

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WK 

K_W19 zna gramatykę i słownictwo z zakresu 
nowożytnego języka obcego w stopniu 
pozwalającym na porozumiewanie się w 
mowie i w piśmie na poziomie B2 zgodnie z 
klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, z uwzględnieniem 
podstawowej terminologii używanej w 
pedagogice oraz pokrewnych dyscyplinach 
naukowych 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 
zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi 
obszarami działalności pedagogicznej  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_ U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 
subdyscyplin pedagogiki do opisu i 
analizowania procesów i zjawisk społecznych 
istotnych z punktu widzenia problemów 
pedagogicznych  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_ U03 potrafi analizować przyczyny i przebieg 
wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk 
społecznych specyficznych dla różnych 
obszarów działalności pedagogicznej  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_ U04 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi 
w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań 
pedagogicznych  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UK 

P6S_UW 

K_ U05 ma umiejętności obserwowania, 
diagnozowania, racjonalnego oceniania 
różnych sytuacji edukacyjnych oraz 
analizowania motywów i wzorów ludzkich 
zachowań  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UK 

P6S_UW 

K_ U06 posiada umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań 
pedagogicznych, formułuje problemy 
badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki 
i narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 
interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski w 
obrębie pedagogiki  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UK 

P6S_UW 

K_ U07 prawidłowo posługuje się zasadami, normami i 
regułami prawnymi, zawodowymi, 
organizacyjnymi i etycznymi w podejmowaniu 
działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć 
skutki konkretnych działań pedagogicznych  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UO 
P6S_UU 

P6S_UW 
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K_ U08 prawidłowo posługuje się normami i regułami 
zawodowymi w działalności pedagogicznej, 
planując i realizując rozwiązania konkretnych 
zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, 
pomocowej i terapeutycznej  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UO 
P6S_UU 

P6S_UW 

K_ U09 potrafi integrować i zastosować zdobytą 
wiedzę i umiejętności w działaniach 
praktycznych; potrafi ocenić przydatność 
typowych metod, procedur i dobrych praktyk 
do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagogicznej  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UO 

P6S_UW 

K_ U10 potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami 
teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie 
skuteczności podejmowanych działań 
praktycznych 

P6U_U P6S_UK P6S_UW 

K_ U11 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej 
wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, z 
uwzględnieniem umiejętności nabytych 
podczas praktyki pedagogicznej  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_ U12 posiada umiejętność modelowania i wdrażania 
własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
terapeutycznych, pomocowych  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_ U13 posiada elementarne umiejętności 
diagnostyczne i badawcze pozwalające na 
rozpoznawanie sytuacji dzieci, młodzieży (w 
tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 
opracowywania wyników obserwacji i 
formułowania wniosków  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UK 

P6S_UW 

K_ U14 potrafi ocenić przydatność typowych metod, 
procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności 
pedagogicznej  

P6U_U P6S_UK P6S_UW 

K_ U15 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej 
działalności pedagogicznej sposób 
postępowania, potrafi dobierać środki i metody 
pracy w celu efektywnego wykonywania zadań 
w zakresie działalności pedagogicznej  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_ U16 posiada rozwinięte kompetencje w zakresie 
komunikacji interpersonalnej, potrafi 
porozumiewać się z osobami pochodzącymi z 
różnych środowisk, będącymi w różnej 
kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać 
konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla 
komunikacji w grupie, zespole wychowawczym  

P6U_U P6S_UK P6S_UW 

K_ U17 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, 
korzystając z różnych źródeł (w języku 
rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii 
(ICT)  

P6U_U P6S_UU P6S_UW 

K_ U18 posiada umiejętności wypowiadania się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień pedagogicznych; z 

P6U_U P6S_UK P6S_UW 
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wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, 
korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak 
i innych dyscyplin  

K_ U19 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, 
umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 
elementarne umiejętności organizacyjne 
pozwalające na realizację celów związanych z 
wybranymi sferami działalności pedagogicznej  

P6U_U P6S_UO P6S_UW 

K_ U20 posiada umiejętności przygotowania wystąpień 
ustnych, prezentowania własnych pomysłów, 
wątpliwości i sugestii, popierając je 
argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, a także innych 
źródeł  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UU 

P6S_UW 

K_U21 potrafi porozumiewać się w języku obcym 
nowożytnym z uwzględnieniem 
specjalistycznego języka występującego w 
pedagogice oraz dyscyplinach pokrewnych 

P6U_U P6S_UO P6S_UW 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

K_ K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 
samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego 
rozwoju i kształcenia  

P6U_K P6S_KK  

K_ K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując różne role; umie przyjmować i 
wyznaczać zadania, jest przygotowany do 
aktywnego uczestnictwa w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących 
projekty w różnych obszarach działalności 
pedagogicznej  

P6U_K P6S_KO  

K_ K03 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla 
utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w 
środowiskach społecznych i odnosi zdobytą 
wiedzę do projektowania działań 
pedagogicznych  

P6U_K P6S_KR  

K_ K04 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę 
oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, 
psychologii oraz pokrewnych dyscyplin 
naukowych  

P6U_K P6S_KK  

K_ K05 ma świadomość konieczności prowadzenia 
zindywidualizowanych działań pedagogicznych 
w stosunku do dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

P6U_K P6S_KO  

K_ K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru 
badań diagnostycznych w dziedzinie 
pedagogiki  

P6U_K P6S_KR  

K_ K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej 
pracy, projektuje i wykonuje działania 
pedagogiczne, poprawnie rozstrzyga dylematy 
wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad 
etyki zawodowej  

P6U_K P6S_KO  
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K_ K08 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 
w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących działania pedagogiczne; jest 
zdolny do porozumiewania się z osobami 
będącymi oraz niebędącymi specjalistami w 
danej dziedzinie  

P6U_K P6S_KO  

K_ K09 potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy  

P6U_K P6S_KK 
P6S_KO 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA 

studia drugiego stopnia – profil praktyczny 

 

 

Kierunkowe 
efekty 

uczenia się 

 
 
 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Odniesienie dla 
efektów 

kierunkowych do 
efektów 

obszarowych 
zgodnie z Polską 

Ramą 
Kwalifikacji, 

poziom 7 
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 
metodologicznych; rozumie postulat 
wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w 
pedagogice 

P7S_WG 

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 
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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 
różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu 
widzenia problemów edukacyjnych 

P7S_UW 
 

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 

P7S_UW 
P7S_UK 
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perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, 
kierując się przy tym zasadami etycznymi 

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 
lidera w zespole 

P7S_UW 
P7S_UO 

 
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 P7S_KK 
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realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się 
rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 
pedagogicznych 

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 

 

 

 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Krystyna Ferenz  Prof. Dr hab./profesor/Rektor 

Aleksandra Aszkiełowicz  Dr/adiunkt/prorektor ds. ogólnych 

Bogusława Łuków-

Turkowska 
 Dr/adiunkt/dziekan 

Aneta Ratajek  Dr/adiunkt/prodziekan ds. studenckich 

Wojciech Ratajek  Dr/adiunkt/prodziekan ds. organizacji i jakości kształcenia 

Stanisław Widocki  Mgr/kanclerz Uczelni 

Mateusz Widocki  Mgr/zastępca kanclerza 
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Prezentacja uczelni 

 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu jest uczelnią niepubliczną, która 

kształci od 2001 roku na kierunkach z obszaru nauk społecznych, a wcześniej również 

humanistycznych. W ciągu 20 lat funkcjonowania mury Uczelni opuściło ponad 20 tysięcy 

absolwentów. 

Obecnie kształcimy w zakresie nauk społecznych na kierunku pedagogika. W 2017 roku 

uzyskaliśmy uprawnienia do kształcenia na kierunku pedagogika na poziomie studiów II 

stopnia. Od roku 2020 kształcenie odbywa się również w filii Uczelni w Nowym Targu również 

na kierunku pedagogika. Zarówno program studiów II stopnia, jak i program studiów 

realizowany w filii w Nowym Targu zyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej na 

etapie wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów. 

Zdefiniowanie celów strategicznych Uczelni osadzone jest na diagnozie warunków 

społecznych i kulturalnych, w jakich pracuje szkoła. Lata funkcjonowania Uczelni wprawdzie 

zmieniły nastawienie do możliwości kształcenia, ale nie jest to jeszcze na tyle ugruntowane 

nastawienie by móc przyjąć jako założenie, że edukacja jest w tej społeczności wartością 

autoteliczną. Jest to więc jeden z kierunków pracy szkoły w środowisku. Drugi to dbałość o 

wysoki poziom zajęć dydaktycznych. Owe cele kierunkowe realizowane będą przez cele 

operacyjne przyjmujące formę zadań określonych w trzech zakresach: kształcenia studentów, 

relacji z otoczeniem społecznym oraz rozwoju naukowego kadry naukowo-dydaktycznej. Te 

zadania to w szczególności: 

 

I. W zakresie kształcenia studentów: 

1. Doskonalenie treści, metod i form kształcenia w celu uzyskania efektów 

zgodnych z wysokimi standardami kształcenia na poziomie wyższym; 

2. Przygotowanie do edukacji całożyciowej w wymiarze zawodowym i osobowym; 

3. Wykorzystanie literatury obcojęzycznej w kształceniu specjalnościowym; 

4. Włączenie studentów w badanie problematyki środowiskowej; 

5. Rozwijanie pracy studenckiego koła naukowego; 

6. Prowadzenie regularnej oceny efektywności osiąganych celów. 

 

II. W zakresie relacji z otoczeniem społecznym: 

1. Rozszerzenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie 

aplikowania wyników badań pracowników i studentów dotyczących problemów 

środowiska społecznego, kulturalnego, wychowawczego; 

2. Popularyzacja wyników badań i praktycznych rozwiązań prezentowanych w 

formie prac studenckich interesujących dla środowiska w prasie lokalnej; 

3. Organizacja spotkań naukowych i kulturalnych z inicjatywy studentów przy 

współpracy ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniów szkół 

średnich; 

4. Współpraca z Towarzystwem Kulturalnym Romów w zakresie pomocy 

edukacyjnej dzieciom romskim oraz organizacja wspólnych imprez kulturalnych; 

5. Współpraca z Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Francuskiej oraz 

Towarzystwem Miłośników Ziemi Brzeskiej; 

6. Wsparcie regionalnej działalności sportowej wśród uczniów szkół brzeskich. 

Objęcie ich patronatem szkoły; 
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7. Wspieranie przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu 

Dziecięcego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzegu i w okolicznych 

miejscowościach (Grodków, Namysłów, Strzelin); 

8. Wspieranie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej, Poradni Rodzinnej oraz 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków 

psychoaktywnych i ich rodzin prowadzonych przy WSHE w Brzegu. 

 

III. W zakresie rozwoju naukowego kadry naukowo – dydaktycznej 

1. Wsparcie finansowe publikacji naukowych pracowników; 

2. Udział pracowników naukowych w konferencjach naukowych; 

3. Publikacje w zakresie nauczanych dziedzin (ocena w wymiarze rocznym); 

4. Utrzymanie pensum dydaktycznego wzorowanego na uczelniach akademickich; 

5. Otoczenie opieką naukową pracowników niesamodzielnych (z wykorzystaniem 

współpracy z Uniwersytetami: Opolskim, Wrocławskim, Zielonogórskim); 

6. Współudział pracowników uczelni w organizowanych konferencjach przez 

Katedry lub Zakłady Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskiego; 

7. Dokonywanie oceny okresowej pracowników pod kątem osiągnięć 

dydaktycznych oraz aktywności naukowej. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

 

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

się 

 

1.1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją i strategią uczelni 

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika jest spójna z misją i strategią rozwoju 

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na lata 2020-2025. Zgodnie z 

założeniami misji i strategii, koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika, uwzględnia 

doskonalenie procesu kształcenia, podnoszenie jego jakości poprzez wykorzystywanie 

innowacyjnych metod i nowoczesnych technologii, a także budowanie dobrych relacji z 

sektorem publicznym i lokalnym rynkiem pracy. 

 

Program studiów na kierunku Pedagogika odpowiada na oczekiwania edukacyjne lokalnej 

społeczności i na prognozowane zapotrzebowanie rynku pracy w kraju i za granicą, na 

specjalistów w zakresie wychowania, organizowania uczenia się, wspierania rozwoju i opieki 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Budując koncepcję i cele kształcenia Uczelnia wychodzi naprzeciw 

coraz to nowym wyzwaniom, z jakimi musi się zmierzyć współczesny pedagog, związanym 

zarówno z przemianami społecznymi i cywilizacyjnymi, które generują z jednej strony nowe 

przestrzenie działania pedagoga (np. praca z osobami starszymi, placówki wsparcia dziennego, 

pogłębiona praca z rodziną), z drugiej nowe problemy, z którymi się styka (np. nowe 

uzależnienia, trudności emocjonalne młodych ludzi), jak i nowymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, które wyznaczają nową jakość w procesach edukacyjnych i samokształceniu. 

W oparciu o powyższe przesłanki oraz przy ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi opracowywane są nowe, i doskonalone już istniejące, moduły specjalnościowe, 

zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. 

 

Program studiów I i II stopnia jest systematycznie modyfikowany zarówno w obszarze 

wprowadzania nowych modułów specjalnościowych, jak i na poziomie realizowanych treści, w 

tym poprzez aktualizację wykorzystywanych materiałów źródłowych i najnowszą literaturę. 

Motywem zmian programowych jest stała, dobrze funkcjonująca współpraca z interesariuszami 

wewnętrznymi, zewnętrznymi i absolwentami, obserwacja rynku pracy, a przede wszystkim 

potrzeba uwzględniania nowych trendów w obszarze pedagogiki i nauk z nią powiązanych, w 

tym najnowszych wyników badań naukowych. Koncepcja kształcenia budowana jest w oparciu o 

wiedzę wspartą doświadczeniem praktycznym kadry, wynikającym z jej wieloletniego 

doświadczenia zawodowego zdobywanego w placówkach oświatowych i opiekuńczo-

wychowawczych. Nie bez znaczenia są tu zagraniczne wyjazdy naukowe i wizyty studyjne 

pracowników Uczelni, które umożliwiają poszerzenie zagadnień realizowanych na zajęciach o 

doświadczenia edukacyjne w innych krajach. 

 

Celem  kształcenia  jest  przygotowanie  absolwentów  do  wykonywania  zawodu  

pedagoga  poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych 

środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Absolwent uzyskuje 

kwalifikacje zależne od wybranej specjalności. Kształcenie na  studiach  pierwszego  stopnia  



Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – Raport samooceny kierunku PEDAGOGIKA 

Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 17 

 

prowadzi  do  uzyskania  kwalifikacji  niezbędnych  do kontynuowania  nauki,  w  obszarze  nauk  

społecznych,  na  studiach drugiego stopnia.  

 

Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności  

i kompetencji niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów społeczno-

wychowawczych oraz profesjonalne przygotowanie do pracy w dziedzinie aktywności 

zawodowej, zgodnej z wybranym modułem specjalnościowym.  

 

Celem jest kształtowanie umiejętności refleksyjnej obserwacji, poprawnej analizy i 

formułowania opinii, sądów w ważnych kwestiach społecznych w oparciu o dane z różnych 

źródeł, z zachowaniem poszanowania wartości uniwersalnych. Ponadto studia mają na celu 

rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się w trosce o własny rozwój zawodowy oraz 

przygotowanie do identyfikacji zawodowej, kształtowanie właściwej postawy zawodowej, 

umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także za 

sposób pełnienia swojej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do 

środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego. 

Studia, w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną, mają na celu przygotowanie zawodowe 

i tym samym stworzenie możliwości uzyskania zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, kulturalno-oświatowych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, interwencyjnych i 

pomocowych realizujących zadania na rzecz jednostek i grup społecznych w różnych okresach 

życia i w zakresie różnorodnych potrzeb życiowych, lub kontynuacji kształcenia na studiach 

drugiego stopnia i studiach podyplomowych. 

 

Program studiów poprzez koncepcję i realizację modułów: kierunkowego, 

specjalnościowego i praktyk zawodowych, ukierunkowany jest na wyposażenie studentów w 

wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do realizacji zadań w 

przyszłej pracy zawodowej, do bycia twórczym, innowacyjnym oraz do planowania i 

realizowania samodoskonalenia. Duży nacisk kładzie się na wyposażenie studentów w wiedzę i 

umiejętności z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia oraz 

metod sprzyjających nabywaniu kompetencji przyszłości. Podstawę teoretyczną programu 

studiów stanowi personalistyczna i holistyczna koncepcja ujmowania człowieka, uwzględniająca 

indywidualne potrzeby każdego wychowanka oraz usytuowanie wszelkich działań edukacyjnych 

w szerokim kontekście kulturowym i środowiskowym. W obszarze praktycznego przygotowania 

do pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej podkreśla się wymiar aksjologiczny 

programów wychowawczo-profilaktycznych oraz kierunek deinstytucjonalizacji opieki i 

partnerstwa środowiskowego dla rozwoju wychowanka. W obszarze pracy edukacyjnej 

akcentuje się kierunek edukacji włączającej oraz konstruktywistyczny paradygmat uczenia się i 

dyskurs krytyczno-emancypacyjny zachęcający osobę wychowanka do krytycznego 

angażowania się. 

 

1.2. Koncepcja i cele kształcenia i ich powiązanie z efektami uczenia się 

 

Przedstawione powyżej koncepcje i założone cele kształcenia mają swoje 

odzwierciedlenie w efektach uczenia się. Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I stopnia na 

kierunku Pedagogika, wynikające z koncepcji kształcenia, poziomu i profilu kształcenia, 

obejmują 49 efektów, w tym 19 z zakresu wiedzy, 21 w zakresie umiejętności oraz 9 w zakresie 
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kompetencji społecznych. Efekty te odpowiadają poziomowi 6 PRK i przyporządkowane zostały 

do dziedziny nauk społecznych, dyscyplina pedagogika.  

 

Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku Pedagogika, wynikające 

z koncepcji kształcenia, poziomu i profilu kształcenia, obejmują 41 efektów, w tym 18 z zakresu 

wiedzy, 14 w zakresie umiejętności oraz 9 w zakresie kompetencji społecznych. Efekty te 

odpowiadają poziomowi 7 PRK i przyporządkowane zostały do dziedziny nauk społecznych, 

dyscyplina pedagogika.  

 

W aktualnie realizowanym programie studiów I stopnia na kierunku Pedagogika 

oferowane są następujące moduły specjalnościowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 

terapią pedagogiczną oraz pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową. Kształcenie 

trwa trzy lata (VI semestrów). Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w toku 

studiów, wynosi 180 ECTS. 

 

W aktualnie realizowanym programie studiów II stopnia na kierunku Pedagogika 

oferowane są następujące moduły specjalnościowe: pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, 

poradnictwo rodzinne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną. Aktualnie jest w 

opracowaniu czwarty moduł specjalnościowy – terapia pedagogiczna. Kształcenie trwa dwa lata 

(IV semestry). Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w toku studiów, wynosi 

120 ECTS. 

 

1.3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego i 

rynku pracy 

 

W województwie opolskim dostrzec można pogłębiający się problem braku 

wykwalifikowanej kadry pedagogów różnych specjalności. Potwierdzają to aktualne analizy 

danych pozyskiwanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opole. Wyniki badań wskazują, że 

znacząca większość pedagogów pracujących w instytucjach pozaszkolnych, takich jak domy 

kultury, pogotowia opiekuńcze, domy dziecka, żłobki  to osoby powyżej 50 roku życia, którzy 

znajdują się w wieku około emerytalnym. Ich miejsca mogą zajmować absolwenci studiów 

pedagogicznych. Kolejnym uwarunkowaniem konieczności zwiększenia zatrudnienia 

pedagogów jest podejmowanie pracy zawodowej przez rodziców w mieście Brzeg 

zamieszkujących mniejsze miejscowości na terenie gminy i powiatu. Rodzice ci szukają dla 

swoich dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych w mieście, gdzie podejmują pracę 

zarobkową.  

 

Zgodnie z danymi zawartymi w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 opublikowanej 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracodawcy zgłaszają jako problem brak 

umiejętności praktycznych. Na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych należy posiadać 

właściwe wykształcenie wyższe, przy czym pracodawcy uznają jednocześnie większą 

przydatność wykształcenia magisterskiego nad licencjatem. Jednocześnie dla pracodawców 

najważniejszymi kompetencjami bez względu na stanowisko są: 1) kompetencje zawodowe, 2) 

staranność, skrupulatność, dokładność i dbałość o szczegóły, 3) odpowiedzialność, dyscyplina 

pracy, uczciwość 4) kompetencje interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, praca w 

grupie, komunikatywność, jasne przekazywanie myśli oraz ogólna kultura osobista, uprzejmość, 

autoprezentacja, dbanie o wizerunek). Dodatkowo liczy się dyspozycyjność pracownika 
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(zarządzanie czasem, terminowość, punktualność, samodzielna organizacja pracy) (Strategia 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, s. 45). 

Natomiast raport Światowego Forum Gospodarczego w Davos wśród głównych 

kompetencji, których będą poszukiwać pracodawcy wymienia myślenie analityczne i 

innowacyjność, uczenie się i wypracowanie strategii edukacyjnej, kreatywność, oryginalność i 

inicjatywę, znajomość nowych technologii i programowanie, krytyczne myślenie i analizowanie, 

rozwiązywanie złożonych problemów, przywództwo i współpracę z innymi, inteligencję 

emocjonalną, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów, umiejętność wnikania w istotę 

problemów, analizę systemów i ewaluację (The Future of Jobs Report, World Economic Forum 

2018). 

 

Zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszają pracodawcy z branży związanej z 

opieką i pomocą społeczną. Pracodawcy z województwa opolskiego wskazują na potrzebę 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych, zwłaszcza w zakresie podnoszenia 

kompetencji samoorganizacyjnych i interpersonalnych.  

 

Oferta studiów realizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w 

Brzegu odpowiada na te zgłaszane potrzeby.  

 

Na terenie województwa opolskiego znajduje się 1550 oświatowych placówek 

publicznych i niepublicznych, w których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci studiów 

pedagogicznych.  

Uczelnia oferując kształcenie na kierunku pedagogika moduł specjalnościowy pedagogika 

resocjalizacyjna z interwencją kryzysową na studiach I stopnia oraz pedagogika resocjalizacyjna 

z socjoterapią na studiach II stopnia odpowiada na zapotrzebowanie związane z 

wykwalifikowaną kadrą oraz doskonaleniem zawodowym kadry pracującej w 56 placówkach 

penitencjarnych na terenie okręgowych inspektoratów Służby Więziennej w Opolu, Poznaniu i 

Katowicach, co terytorialnie przekłada się na województwa opolskiego, dolnośląskiego i 

śląskiego, a zatem województw, z których pochodzą nasi studenci i absolwenci. Studenci tych 

modułów specjalnościowych znajdują zatrudnienie również w służbach mundurowych, takich 

jak Policja, Straż Miejska, jednostki wojskowe.  

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest 

w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tego modułu 

specjalnościowego otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze 

zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.  

Pedagog 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. 
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Moduł specjalnościowy pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną na 

poziomie studiów I stopnia oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną na 

poziomie studiów II stopnia jest dedykowany osobom pracującym lub chcącym znaleźć 

zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa opolskiego i 

nie tylko (na terenie województwa opolskiego jest 177 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

251 placówek na terenie województwa dolnośląskiego). 

 

1.4. Sylwetka absolwenta kierunku i perspektywy zatrudnienia 

 

Absolwent studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika dysponuje wiedzą 

ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i historyczno-filozoficzną niezbędną do 

zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i opieki, a także wiedzę 

specjalistyczną związaną z diagnozowaniem jednostki, grup i środowiska (w zakresie m.in.:  

diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży), 

identyfikowaniem problemów z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii oraz 

opracowywaniem i wdrażaniem projektów opiekuńczo-wychowawczych z zakresu pracy z 

jednostką, grupą i środowiskiem.  

 

Absolwent jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne 

niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Studia umożliwiają 

wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas praktyk realizowanych w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. szkołach, poradniach psychologiczno-

pedagogicznych), edukacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych i innych placówkach 

pomocowych.  

 

Ponadto absolwent kierunku będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opanuje umiejętność 

wykorzystania technologii informacyjnych w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych. 

 

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu 

specjalnościowego, będzie dysponował przygotowaniem teoretycznym o charakterze 

interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną subdyscyplinę. Ponadto będzie posiadał 

umiejętność realizowania badań w działaniu, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania 

problemów teoretycznych i praktycznych zwłaszcza z zakresu ukończonego modułu 

specjalnościowego oraz być nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. 

 

1.4.1 Studia I stopnia na kierunku Pedagogika 

 

Na studiach I stopnia realizowane są dwa moduły specjalnościowe: pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz pedagogika resocjalizacyjna z 

interwencją kryzysową. 

 

Moduł specjalnościowy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną 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 
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warsztatowymi i terapeutycznymi, wyposaża absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z 

dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i 

młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent modułu specjalnościowego jest 

przygotowany do diagnozowania zaburzeń w podstawowym zakresie oraz podejmowania 

działalności terapeutycznej. Odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. 

 

Absolwent modułu posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: 

 organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych oraz sprawowania opieki nad 
grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej: internatach, 

świetlicach, klubach i ośrodkach, ogniskach wychowawczych, pogotowiach 

opiekuńczych oraz pracy podwórkowej; 

 zapewniania pomocy w nauce, 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; 

 sprawowania nadzoru nad realizacją planu zajęć wychowanków; 

 udzielania pomocy w nauce, w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu; 

 udzielania pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych wychowanków przez 
prowadzenie rozmów itp.; 

 organizowania i nadzorowania zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i 
rozrywki; 

 prowadzenia zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych, w szczególności w działalności 

wychowawczej prowadzonej na podwórkach i ulicach, dla dzieci zaniedbanych 

wychowawczo; 

 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; 

 prowadzenia pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, wspierania rodziców 
niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie doradztwa indywidualnego lub 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w 

celu zapewnienia wychowankom warunków do prawidłowego rozwoju a także 

udzielania pomocy w trudnych sytuacjach. 
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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; 

 w żłobku. 

 

Absolwent modułu specjalnościowego Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją 

kryzysową posiada umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice 

resocjalizacyjnej, w zakresie interwencji kryzysowej, analizowania powiązań pedagogiki 

resocjalizacyjnej z innymi dyscyplinami naukowymi, posługiwania się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi dla wyjaśniania i analizowania problemów w obszarze resocjalizacji oraz 

interwencji kryzysowej.  

Potrafi wykorzystywać wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej dla przeprowadzenia 

diagnozy indywidualnej i środowiskowej, planować działania prewencyjne i pomocowe. Potrafi 

zaprojektować działania resocjalizacyjne i interwencyjne w oparciu o zasady i metody 

wychowania resocjalizującego oraz działania interwencyjne na wszystkich jego poziomach. 

Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących 

funkcjonowanie systemu resocjalizacji, wsparcia jednostek/grup zagrożonych marginalizacją i 

niedostosowaniem społecznym, dla projektowania oraz realizacji działań resocjalizacyjnych, 

prewencyjnych i pomocowych.  

Absolwent studiów na kierunku pedagogika, moduł specjalnościowy pedagogika 

resocjalizacyjna z interwencją kryzysową posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, 

metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego, nakierowanego na 

osoby potrzebujące pomocy dla odnalezienia się w otaczających ich uwarunkowaniach 

społecznych. 

Potrafi integrować pedagogiczny sposób myślenia o człowieku z wiedzą na temat 

uwarunkowań jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz możliwych form udzielanego mu 

wsparcia w ramach resocjalizacji. Jest tym samym przygotowany do organizowania i 

współorganizowania różnych form wsparcia społecznego dla osób go potrzebujących (m. in., 

bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, niedostosowanych społecznie, osadzonych w 

zakładach karnych, wychowanków placówek resocjalizacyjnych), a także do pracy w 

placówkach taką pomoc świadczących. 
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Absolwent modułu posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: 

 diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i 
społecznej; 

 umiejętności metodycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie 
oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym, terapeutycznym 

lub opieką kuratora; 

 tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących 
zapobiegania zjawiskom marginalizacji i patologii społecznej; 

 wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym i 

demoralizacją; 

 umiejętności tworzenia grup i środowisk będących alternatywą dla grup 
funkcjonujących w sprzeczności z normami społecznymi i prawnymi. 

 

Absolwent modułu uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w: 

 Policyjnej Izbie Dziecka,  

 Ośrodkach interwencji kryzysowej, 

 Ośrodkach przeciwdziałania przemocy, 

 zakładach karnych oraz innych placówkach penitencjarnych, 

 poradniach rodzinnych, w których istnieje stanowisko przeznaczone dla pedagoga, 

 na stanowisku wychowawcy w instytucjach zajmujących się resocjalizacją i profilaktyką 
społeczną,  

 w zakładach wychowawczych i poprawczych,  

 świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych. 

Absolwent może również pracować w charakterze społecznego kuratora sądowego oraz 

podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych. 

 

 Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika niezależnie od ukończonego modułu 

specjalnościowego może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika. 

 

1.4.2 Studia II stopnia na kierunku Pedagogika  

 

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 
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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. 

Zajęcia objaśniają tajniki metody terapii pedagogicznej indywidualnej oraz grupowej w 

pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym (m.in.: metoda zdalnego sterowania, metoda przeciwstawnego wzoru, metoda 

mediacyjna, metoda resocjalizacji poprzez zadania grupowe, metoda sytuacyjna, metoda gry 

zespołowej). 

Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie diagnozowania osób 

niedostosowanych jak również tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Resocjalizacyjnych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 

 

Na studiach II stopnia realizowane są aktualnie dwa moduły specjalnościowe: pedagogika 

resocjalizacyjna z socjoterapią oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.  

 

Studia II stopnia na kierunku pedagogika moduł specjalnościowy pedagogika 

resocjalizacyjna z socjoterapią umożliwiają uzyskanie zarówno formalnych, jak i 

merytorycznych kwalifikacji 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.  

 

Absolwent modułu uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w: 

 placówkach profilaktyczno-wychowawczych,  

 ośrodkach socjoterapii,  

 pogotowiach opiekuńczych,  

 schroniskach dla nieletnich,  

 zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych,  

 ośrodkach kuratorskich,  

 ośrodkach readaptacji społecznej, 

 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.  
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Moduł specjalnościowy 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 specjalności 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; 
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 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. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

Silne strony Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu 

 doświadczona, związana zawodowo (i emocjonalnie) kadra naukowo-dydaktyczna  
o zrównoważonej strukturze wiekowej i zawodowej; 

 różnorodność prowadzonych przez pracowników badań zgodnych z dziedziną,  
w której ramach prowadzą zajęcia dydaktyczne; 

 współpraca w różnych formach z interesariuszami zewnętrznymi reprezentującymi 
placówki, instytucje, organizacje, itp. odpowiednie do prowadzonych modułów 

specjalnościowych; 

 różnorodność i elastyczność ofert kształcenia; 

 aktywność społeczna i kulturalna studentów w formach zorganizowanych; 

 wsparcie naukowe Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

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

zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

2.1. Program studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów, 

formy i organizacja zajęć 

 

W Uczelni ustala się plany studiów i programy nauczania tak, aby były one z jednej strony 

zgodne z zakładanymi efektami uczenia, z drugiej zaś – odpowiednio atrakcyjne dla studentów 

oraz stwarzające im możliwie jak największe szanse zdobycia wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych pożądanych na rynku pracy. 

Realizowane na kierunku pedagogika treści kształcenia, program studiów oraz 

harmonogram jego realizacji mają na celu umożliwienie studentom osiągnięcie kierunkowych 

efektów uczenia się. Konstrukcja programu studiów umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów 

uczenia się. 

 

Realizacja modułu specjalnościowego, którego wybór dokonywany jest na początku 

drugiego semestru 1 roku na studiach I stopnia (do 30 kwietnia), a na studiach II stopnia w 

momencie składania dokumentów, związana jest z odrębnym tokiem kształcenia dla 

poszczególnych specjalności (zarówno w obszarze przedmiotów, jak i praktyk zawodowych; 

moduły specjalnościowe wymienione i opisane zostały w kryterium nr 1). Przyjęte rozwiązanie 

umożliwia studentom elastyczne kształtowanie własnej ścieżki kształcenia i uczenia się. 

Zróżnicowane metody dydaktyczne pomagają osiągać zamierzone efekty uczenia, metody 

kształcenia są różnorodne i specyficzne w odniesieniu do poszczególnych efektów w zakresie 
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wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W ich doborze uwzględniane są aktualne 

tendencje rozwoju dydaktyki akademickiej, a w procesie kształcenia koncentrujemy się na 

doborze optymalnych środków i narzędzi dydaktycznych dla wspomagania procesu uczenia się i 

tym samym osiągania przez studentów założonych efektów uczenia.  

W odniesieniu do specyficznej formy studiów niestacjonarnych zwracamy uwagę i 

zachęcamy do tego prowadzących, aby stosowali metody, które będą stymulowały studentów do 

aktywności poza siedzibą uczelni, samodzielności i systematyczności w procesie uczenia się. 

 

W doborze treści kształcenia na kierunku pedagogika uwzględniono aktualny stan wiedzy 

i metodologii badań w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek oraz wyniki 

badań naukowych realizowanych również przez pracowników uczelni.  

 

2.1.1. Struktura programu studiów pierwszego stopnia 

 

W toku studiów student zdobywa 180 punktów ECTS koniecznych do uzyskania 

kwalifikacji (tytułu licencjata w zakresie pedagogiki). Studia trwają 3 lata i obejmują 6 (sześć) 

semestrów. Poszczególne moduły kształcenia realizowane są wg planu studiów (załącznik 1a). 

 

Przedmioty w toku studiów obejmują łącznie: 

 pedagogika, moduł specjalnościowy pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną 1095 godzin + 960 godzin praktyk, co daje 180 punktów ECTS 

 pedagogika, moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjna z interwencją 

kryzysową 1060 godzin + 960 godzin praktyk, co daje 180 punktów ECTS. 

 

2.1.2. Struktura programu studiów drugiego stopnia 

W toku studiów student zdobywa 120 punktów ECTS koniecznych do uzyskania 

kwalifikacji (tytułu magistra w zakresie pedagogiki). Studia trwają 2 lata i obejmują 4 (cztery) 

semestry. Poszczególne moduły  kształcenia realizowane są wg planu studiów (załącznik 1b). 

 

Przedmioty w toku studiów obejmują łącznie: 

 pedagogika, moduł specjalnościowy pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z 

rodziną 625 godzin + 480 godzin praktyk, co daje 120 punktów ECTS 

 pedagogika, moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 610 

godzin + 480 godzin praktyk, co daje 120 punktów ECTS 

 

2.2. Metody kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku pedagogika 

 

Metody kształcenia, które stosowane są na kierunku pedagogika mają charakter zarówno 

tradycyjny, jak i innowacyjny. Do tradycyjnych należą klasyczne metody podające, które mają na 

celu przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej (asymilacja) oraz metody problemowe 

skłaniające do przemyśleń i reorganizacji zdobytej wiedzy (akomodacja) np. dyskusje, burza 

mózgów, które zarazem pozwalają łączyć wiedzę z różnych przedmiotów w ramach programu 

studiów. Do metody innowacyjnych możemy zaliczyć m.in.: case study, gry dydaktyczne, metodę 

projektów, burzę mózgów, projekty edukacyjne, pokazy, symulacje, a także wyjścia ze 

studentami do placówek. Metody innowacyjne wzbogacają i uatrakcyjniają tradycyjne metody, 

takie jak praca indywidualna i w grupach, analiza różnych źródeł wiedzy (takich, jak: film, 
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fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, internet), prezentacje 

multimedialne.  

W proces dydaktyczny włączamy nowoczesne technologie (np. platforma e-learningowa 

Moodle dająca wiele możliwości zastosowania różnorodnych środków dydaktycznych). Metody 

wykorzystywane do osiągnięcia efektów uczenia się w ramach samodzielnej pracy studenta w 

obszarze danego przedmiotu to przykładowo: projekt – student samodzielnie lub w grupie 

tworzy opracowanie zagadnienia będącego przedmiotem zadania; badania – student 

samodzielnie lub w grupie dokonuje analizy lub badań faktów i zjawisk społecznych w ich 

środowisku naturalnym.  

 

Jako przykłady powiązania metod kształcenia z uzyskiwaniem efektów uczenia się w 

poszczególnych obszarach (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) można podać: 

dyskusje – wykorzystywaną do realizacji efektów uczenia się w zakresie analizy zjawisk 

edukacyjnych i społecznych; pracę grupową, analizę źródeł, studium przypadku, konsultacje ‒ 

wykorzystywane do kształcenia w zakresie realizowania efektów uczenia się przypisanych do 

praktyk zawodowych w kontekście zadań zleconych przez opiekuna praktyk; prezentację 

multimedialną, referat ‒ wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych; warsztaty – wykorzystywane do realizacji 

efektów uczenia się w zakresie przekonywania, negocjowania i rozwiązywania konfliktów; 

przekazywania i obrony własnych poglądów. Szczegółowe metody weryfikacji uczenia się 

zostały umieszczone w kartach przedmiotów. 

 

Warto wspomnieć o istocie seminarium dyplomowego na studiach II stopnia, które wraz 

ze wzrostem samodzielności studenta przybiera kształt indywidualnej relacji między studentem 

a promotorem. Sytuacja ta pozwala wracać do tradycji uniwersyteckiej pracy związanej z relacją 

mistrza z uczniem. Metody są dobierane przez promotorów, tak aby student zdobył umiejętności 

badawcze i praktyczne, które pozwolą mu  samodzielnie przeprowadzić badania, dokonać ich 

analizy i wskazać rekomendacje dla praktyki pedagogicznej (II stopień), a w przypadku studiów 

I stopnia, aby najefektywniej zrozumiał zagadnienia niezbędne do zrealizowania badań w 

działaniu. Istotną część tych spotkań stanowią również bezpośrednie kontakty z promotorem, 

rozmowy czy np. indywidualne konsultacje (ustne i pisemne).  

 

2.3. Praktyki zawodowe na studiach I i II stopnia na kierunku pedagogika 

 

Organizacja praktyk studenckich zarówno na studiach I, jak i II stopnia na kierunku 

pedagogika, odbywa się w oparciu o zapisy Regulaminu praktyk WSHE (załącznik 9). Za jej cel 

wskazuje się zdobycie, uzupełnienie oraz pogłębienie wiedzy, umiejętności praktycznych i 

kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, a także skonfrontowanie zdobytej 

wiedzy teoretycznej z praktyką oraz kreowanie właściwej motywacji do pracy. Praktyki 

stanowią integralną część studiów o profilu praktycznym i są realizowane w oparciu o „Plan i 

ramowy program praktyk”, prowadzący do uzyskania efektów kształcenia im przypisanym. We 

wspomnianym dokumencie znajdują się informacje dotyczące wymiaru i organizacji praktyk, a 

także wskazania kluczowych instytucji, w których odbywają się praktyki. W toku kształcenia na 

studiach licencjackich praktyki trwają 6 miesięcy i obejmują wymiar 960 godzin dydaktycznych. 

Na studiach magisterskich praktyki trwają 3 miesiące i obejmują wymiar 480 godzin 

dydaktycznych.  
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Organizacją studenckich praktyk zawodowych zajmuje się opiekun praktyk z ramienia 

uczelni. Wystawia on dokumenty formalne związane z obsługą praktyk, gromadzi i przechowuje 

dokumentację przebiegu i zaliczenia praktyk studenckich. Poszczególnym modułom 

specjalnościowym przypisani są merytoryczni opiekunowie praktyk, których kwalifikacje, 

kompetencje i doświadczenie zapewniają prawidłową realizację praktyk, a także profesjonalne 

wsparcie studentów w ramach jej realizacji. Realizacja praktyk dokumentowana jest w 

dzienniku praktyk wraz z portfolio. Zaliczenie praktyki odbywa się w oparciu o potwierdzenie 

realizacji poszczególnych zadań, opinię i ocenę stopnia realizacji poszczególnych wymagań 

przez opiekuna instytucjonalnego, jak również ocenę opiekuna praktyk zawodowych z ramienia 

WSHE dla danego modułu specjalnościowego. 

 

2.4. Organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

W uczelni podejmowanych jest szereg działań zmierzających do zapewnienia równych 

szans realizacji planu studiów i programu kształcenia przez studentów z niepełnosprawnością, 

uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku i 

specjalności studiów. Wsparcie studenta z niepełnosprawnością obejmuje między innymi sprzęt 

i urządzenia specjalistyczne wspomagające proces dydaktyczny, organizację zajęć 

uzupełniających z przedmiotów przewidzianych w programie studiów, zapewnienie w trakcie 

zajęć dydaktycznych i egzaminów usług specjalistów np. tłumacza języka migowego; stosowanie 

sprzętu specjalistycznego, dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności (np. dyktafon) na 

zajęciach dydaktycznych i zaliczeniowych oraz w procesie samokształcenia, dostosowanie 

materiałów dydaktycznych (wykorzystywanych w trakcie zajęć lub na zaliczeniach i 

egzaminach) do indywidualnych potrzeb studenta (np. druk w powiększonej czcionce); zmianę 

formy zdawania zaliczeń i egzaminów np. z pisemnej na ustną i odwrotnie; wydłużenie czasu 

egzaminów, pomoc asystenta w zajęciach dydaktycznych. 

 

Uczelnia zapewnia możliwość studiowania według indywidualnej organizacji studiów 

zgodnie z Regulaminem studiów (załącznik 8) Studenci z niepełnosprawnością mogą również 

ubiegać się o indywidualną organizację studiów, na pisemny wniosek. Dziekan udziela zgody na 

indywidualną organizację studiów na jeden rok akademicki lub na jeden semestr. W przypadku 

zastosowania indywidualnej organizacji studiów Dziekan zezwala na uzyskiwanie przez 

studenta zaliczeń i składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w ramach 

danego roku akademickiego. Ponadto władze Wydziału dokładają wszelkich starań, aby 

pomagać i otaczać opieką wszystkich studentów, bez względu na stopień lub rodzaj 

niepełnosprawności. Ten temat omówiony został szerzej w kryterium 8.  

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w grupach w zależności od formy zajęć: 

ćwiczeniowych, wykładowych, seminaryjnych, warsztatowych, lektoratach. W przypadku 

wykładów udział w zajęciach bierze cały rocznik. W przypadku ćwiczeń studenci dzieleni są na 

grupy, a w przypadku lektoratów i warsztatów na podgrupy. Liczba osób w grupach 

warsztatowych nie przekracza 15 osób. 

 

Organizacja procesu kształcenia (tj. okresy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej oraz 

przerw świątecznych i przerw między semestrami) w ramach określonego roku akademickiego 

przedstawiana jest przez Dziekana na posiedzeniu senatu i dołączana do protokołu posiedzenia 

tego organu. Zajęcia rozłożone są w układzie weekendowym. Ustawienie zajęć ułatwia 
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studentom właściwe wykorzystanie czasu na zajęcia wspólne oraz pracę własną, w tym 

możliwość korzystania z Biblioteki oraz Czytelni. Studenci mają również zapewniony dostęp do 

Internetu, usług kserograficznych oraz obsługi administracyjnej. Podczas zjazdów organizowane 

są konsultacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia pozwalające na 

indywidualne spotkania studentów z wykładowcami. Poza kontaktem osobistym studenci mogą 

kontaktować się z nauczycielami akademickich i innymi osobami prowadzącymi zajęcia za 

pomocą poczty elektronicznej i Moodle WSHE. Władze uczelni zapewniają wszystkim studentom 

opiekę dydaktyczną, pełniąc dyżury w wyznaczone dni tygodnia oraz podczas zjazdów 

weekendowych. 

 

Organizacja procesu kształcenia bezpośrednio związana jest z obowiązującym w uczelni 

Regulaminem studiów (załącznik 8). To w nim określone zostały szczegółowe zasady organizacji 

studiów, udzielania urlopów, zaliczania roku studiów, skreśleń z listy studentów, 

przygotowywania pracy dyplomowej, organizacji egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów.  

 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

3.1. Przyjęcie na studia 

 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów – kandydat przyjęty na 

studia zostaje wpisany na listę studentów WSHE w Brzegu po zawarciu pisemnej umowy o 

warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi 

edukacyjne, wniesieniu wymaganych opłat i złożeniu ślubowania. Odmowa przyjęcia na studia 

następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

3.2. Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 

 

Metody i kryteria oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się są określone w 

sylabusach przedmiotowych i są zgodne z odpowiednimi efektami w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych. Okresem zaliczeniowym zajęć dydaktycznych jest 

rok akademicki. Sesja w uczelni jest sesją ciągłą. Egzaminy i zaliczenia są sprawdzianem efektów 

uczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych przez studenta w procesie 

kształcenia. Zaliczenie przedmiotu ma formę zaliczenia z oceną lub egzaminu. Podstawę do 

zaliczenia zajęć z każdego przedmiotu stanowi nie tylko aktywność studenta na zajęciach, ale 

także pozytywne oceny prac cząstkowych. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń 

wpisywane są do karty okresowych osiągnięć studenta oraz do protokołu.  

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

praktycznego, a także na zasadzie połączenia tych form, jeżeli wymaga tego specyfika 

przedmiotu. Tematyka prac etapowych i egzaminacyjnych wynika z treści zawartych w 

sylabusie przedmiotów i jest zgodna z przyjętymi efektami uczenia się oraz realizowanymi 

specjalnościami. W sylabusie przedmiotu umieszczane są metody sprawdzania efektów uczenia 

się, które obejmują, m.in. formę egzaminu. Przed rozpoczęciem zajęć z każdego przedmiotu 

prowadzący informuje studentów o metodach sprawdzania efektów uczenia się oraz 

wymaganiach w sposób ustny lub pisemnie. Oceny formujące umożliwiają regularne 

sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów uczenia się.  
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Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 

średnio 25-30 godzin pracy. Wartość punktowa wyraża się zawsze liczbą całkowitą. Punkty są 

przyznawane za pozytywne oceny i tylko tym studentom, którzy spełnili wymagania niezbędne 

do zaliczenia przedmiotu. Liczba punktów za dany przedmiot jest taka sama dla wszystkich 

studentów, którzy dany przedmiot zaliczyli. Jakość pracy natomiast wyrażana jest za pomocą 

ocen.  

Weryfikacja przedmiotowych efektów uczenia się, która w sposób szczegółowy została 

opisana powyżej, prowadzona jest na wszystkich etapach procesu kształcenia poprzez 

wspomnianą: bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie zajęć (projekty, prezentacje, zadania 

problemowe, kolokwia, projekty indywidualne, grupowe itp.), egzaminy przedmiotowe, praktyki 

zawodowe, ocenę prac dyplomowych, egzamin dyplomowy.  

Potwierdzenie stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się w 

przypadku wszystkich prowadzonych zajęć odbywa się poprzez jedną z możliwych ocen: 2, 3, 

3,5, 4, 4,5, 5 (gdzie „2” oznacza uzyskanie efektów uczenia się w stopniu niewystarczającym, a 

„5” – w stopniu pełnym). Pisemne prace zaliczeniowe i egzaminacyjne przechowywane są przez 

uczelnie w teczkach przedmiotowych, a zaliczenia ustne wymagają przechowywania pytań, 

które zadawane były podczas zaliczenia lub egzaminu (również przechowywane przez uczelnię 

w teczkach przedmiotowych). Wszystkie oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się 

uzyskane przez studentów przechowywane są w wersjach papierowych protokołów 

egzaminacyjnych i zaliczeniowych znajdujących się w dziekanacie. 

 

Nauczyciel weryfikuje założone cele po zakończeniu zajęć. Kartę weryfikacji celów 

kształcenia wykładowca przygotowuje dla każdego prowadzonego przedmiotu i składa razem z 

protokołami zaliczeniowymi. W zakresie monitorowania weryfikacji efektów kształcenia 

obowiązują opracowane wzory wpisów do indeksu, kart egzaminacyjnych i protokołów 

zaliczeniowych, a także protokół egzaminu dyplomowego.  

 

W systemie jakości kształcenia szczególne miejsce zajmuje program oceny zajęć i 

prowadzących je nauczycieli akademickich m.in. podczas hospitacji. Ponadto wewnętrzny 

system zapewniania jakości kształcenia uwzględnia działania mające na celu doskonalenie 

programów kształcenia w sposób ciągły. Dokonywane są systematyczne przeglądy planów 

studiów i programów nauczania w celu maksymalnego uwzględnienia specyfiki danego 

kierunku studiów. W ramach ewaluacji studenci mają możliwość wyrażenia swojej opinii o 

odczuciu przydatności zawodowej zajęć oraz ich organizacji. 

 

Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia monitoruje proces realizacji 

efektów uczenia na poziomie każdego przedmiotu, jak i na poziomie dyplomowania. 

Analizowane są wybrane losowo prace zaliczeniowe i egzaminacyjne, prace etapowe, testy itp., 

ustalane działania naprawcze i przekazywane wykładowcom. Uczelnia przechowuje prace 

egzaminacyjne, prace zaliczeniowe oraz protokoły egzaminów w formie papierowej lub 

elektronicznej.  

Weryfikacja stopnia opanowania wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych 

realizowana jest z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych przedmiotów i treści na nich 

realizowanych. Egzaminy i zaliczenia z oceną realizowane są w różnych formach. Efekty w 

zakresie wiedzy – za pośrednictwem egzaminów ustnych, pisemnych, prac zaliczeniowych, 

kolokwiów, testów, referatów, prezentacji, projektów, udziału w dyskusjach etc. W celu 

sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia w zakresie umiejętności i 
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kompetencji społecznych – poprzez obserwację prowadzącego aktywności studenta na zajęciach 

(warsztatowych, ćwiczeniowych, seminaryjnych, lektoratach), udziale w dyskusjach i forach, 

zadaniach indywidualnych i grupowych, projektach, konspektach, prowadzonych analizach, 

scenariuszach i innych aktywnościach wskazujących na umiejętność zastosowania wiedzy w 

praktyce oraz jego współpracy z pozostałymi członkami grupy, w tym w toku weryfikacji 

efektów uczenia podczas realizacji praktyk zawodowych i prac dyplomowych oraz egzaminu 

dyplomowego. Weryfikacji podlegają także umiejętności językowe – lektorat języka obcego 

realizowany jest w toku semestrów 1-4 (na studiach I stopnia) oraz semestru 1 (na studiach II 

stopnia) – weryfikacja postępów ma charakter semestralny – weryfikację końcową stanowi 

egzamin językowy.  

Efekty uczenia się osiągane na praktykach zawodowych sprawdzane są przez opiekunów 

praktyk z ramienia uczelni poprzez analizę dokumentów: dziennika praktyk, scenariuszy 

zrealizowanych zajęć oraz opinii i oceny określonej przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji 

przyjmującej na praktykę. W przypadku potrzeby zobrazowania i doprecyzowania niektórych 

zagadnień, opiekunowie praktyk z ramienia uczelni rozmawiają ze studentami na temat ich 

doświadczeń zdobytych w trakcie praktyki, w tym samooceny własnych mocnych i słabych stron 

oraz doświadczeń związanych z samą instytucją i zadaniami, które były do wykonania podczas 

praktyk. Końcowym weryfikatorem efektów uczenia się jest praca dyplomowa i egzamin 

dyplomowy, zarówno na studiach I, jak i II stopnia.  

 

Decyzję dotyczącą zasad, warunków i trybu uznawania efektów uczenia się i okresów 

kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni podejmuje Dziekan na wniosek 

studenta po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją. Student może 

przenieść się do WSHE z innej uczelni, w tym także zagranicznej, jeżeli wypełnił wszystkie 

obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Dziekan 

uwzględnia efekty uczenia się uzyskane poza uczelnią macierzystą w zakresie odpowiadającym 

programowi studiów na kierunku, poziomie i profilu, na którego przyjęcie student wnioskuje. 

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza uczelnią macierzystą jest stwierdzenie 

zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. Student przyjęty na studia z innej uczelni studiuje 

według aktualnie obowiązującego programu studiów na danym kierunku, poziomie i profilu w 

roku akademickim, na który uzyskał wpis. W przypadku występowania różnic w programach 

studiów Dziekan wyznacza studentowi różnice programowe i termin ich zaliczenia.  

 

Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 

systemem studiów określa Regulamin potwierdzania efektów uczenia się. Decyzje w sprawie 

potwierdzania efektów uczenia się podejmuje Uczelniana Komisja ds. Potwierdzania Efektów 

Uczenia się, którą powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich, którzy reprezentują 

obszar wiedzy i dyscypliny naukowe, których dotyczą efekty uczenia się. Do zadań Uczelnianej 

Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się należy formalna weryfikacja wniosku; ustalenie 

terminu weryfikacji efektów uczenia się, przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się i 

wystawienie ocen zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów, sporządzenie 

protokołu z weryfikacji efektów uczenia się oraz wydanie decyzji potwierdzającej lub 

niepotwierdzającej efektów uczenia się.  

 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów 

ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. O kolejności przyjęcia na studia 

decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na 



Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – Raport samooceny kierunku PEDAGOGIKA 

Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 33 

 

studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej 

liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu.  

Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się odrębnie dla każdego 

przedmiotu/modułu wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, m.in. 

certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń, opis stanowiska pracy, 

zakres obowiązków, rekomendacje.  

Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu/modułu zajęć następuje wyłącznie w 

przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów uczenia zdefiniowanych dla 

tego przedmiotu/modułu. Forma weryfikacji efektów uczenia się może obejmować: egzamin 

ustny, egzamin pisemny, test, zadania, projekt, ćwiczenia, rozmowę kwalifikacyjną. Formy 

weryfikacji efektów uczenia się dla danego przedmiotu/modułu określa sylabus. Wnioskodawca 

otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się.  

 

3.3. Procedura dyplomowania 

 

Procedura dyplomowania określona jest w Regulaminie studiów (załącznik 8). Pracę 

dyplomową student wykonuje samodzielnie pod kierunkiem promotora: profesora, doktora 

habilitowanego lub doktora. Przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę 

zainteresowania naukowe studenta i specjalistyczne przygotowanie promotora. Praca 

dyplomowa musi być związana tematycznie z kierunkiem i specjalnością studiów. Temat pracy 

dyplomowej powinien być ustalony co najmniej na 1 rok przed planowanym zakończeniem 

studiów. Student pisze pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, w ramach seminarium 

dyplomowego przewidzianego w planie studiów. Zaliczenia seminariów na ocenę dokonuje 

promotor po złożeniu przez studenta kolejnych etapów pracy, a w ostatnim semestrze studiów – 

po złożeniu kompletnej pracy dyplomowej.  

Temat pracy dyplomowej jest uzależniony od kompetencji naukowych prowadzących 

seminaria i poziomu studiów. Na studiach II stopnia dominują prace, które powstają na 

podstawie badań własnych studenta, a piszący wykorzystują wiedzę teoretyczną i 

metodologiczną o rozbudowanej formie, zgodnie z określonymi w sylabusach efektami uczenia 

się. Struktura większości prac jest typowa dla metodologii badań pedagogicznych. 

Przeprowadzane przez studentów badania wywierają realny wpływ na rozwiązywanie 

problemów w edukacji, przeciwdziałanie wykluczeniu i pozostawiają trwały ślad w przestrzeni 

placówek edukacyjnych. Tematyka prac jest różnorodna, są to zarówno monografie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych jak i prace poświęcone funkcjonowaniu człowieka w różnych 

fazach życia – od małego dziecka po seniora, problemom społecznym analizowanym w 

perspektywie pedagogicznej (niepełnosprawność, patologie, bezrobocie, agresja, narkomania), 

konteksty edukacji i wychowania (zmiany społeczne, kultura ponowoczesna itp.).  

Na poziomie studiów I stopnia studenci również mają obowiązek przygotowania pracy 

licencjackiej. Zgodnie z przyjętymi na uczelni zasadami dyplomowania praca przygotowywana w 

ramach seminarium dyplomowego na studiach I stopnia powinna mieścić się w obrębie strategii 

badań w działaniu. 

Nadrzędnym celem tych badań jest „(...) wiązanie teorii z praktyką pedagogiczną oraz 

praktyki z teorią pedagogiczną, a w  wymiarze osobowym współpraca teoretyków i    praktyków 

na rzecz doskonalenia edukacji wyrażającego się w  twórczych postawach pedagogów w 

stosunku do rzeczywistości pedagogicznej, którą nie tyle akceptują, ile starają się zmienić. 
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Zmiana ta niemożliwa jest już dzisiaj z wypracowanymi przez pedagogów algorytmami, 

modelami czy wręcz schematami postępowania w  działaniu pedagogicznym. Stąd też działanie 

wymaga nie tylko badania z zewnątrz, ale uczestniczenia w tym badaniu nauczycieli,  

pedagogów –  osób  bezpośrednio  realizujących  działalność pedagogiczną” (D. Skulicz, Badania 

w działaniu (action research), [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, 

Wydawnictwo UJ, Kraków 1998, s. 118). 

Proces prowadzenia badań w działaniu wykorzystujących różne techniki na 

poszczególnych etapach można metaforycznie przedstawić jako zorganizowaną ekspedycję 

naukową ukierunkowaną na odkrywanie nowych obszarów badawczych ubogacających nie 

tylko uczestników wyprawy, ale także społeczność w skali mikro- i makrocywilizacyjnej. 

Poszczególni autorzy wyróżniają różne ich etapy, zasadniczo jednak jest to rozpoznanie 

problemu i jego identyfikacja, opracowanie strategii działania oraz jej wdrażanie i ewaluacja.  

Badania w działaniu podejmowane są na terenie bardzo wielu instytucji obejmujących 

cały szereg dziedzin działalności praktycznej. W edukacji odnoszą się one do problemów 

organizacyjnego rozwoju szkoły, programów nauczania, procesów nauczania i wychowania w 

klasie szkolnej, udziału rodziców w życiu szkoły, programów innowacyjnych itp. Badania w 

działaniu dotyczyć mogą m.in.: programów opieki zdrowotnej nad dziećmi, promocji zdrowia, 

środowiskowych projektów opieki zdrowotnej, programów profilaktyki i terapii uzależnień. 

Coraz częściej podejmuje się ten rodzaj badań również w wielu obszarach pracy socjalnej, 

studiach urbanistycznych oraz pracach nad rozwojem organizacyjnym instytucji i firm 

komercyjnych. 

Badania w działaniu nie mają jednorodnego charakteru intelektualnego. Koncepcja ta 

nawiązuje do różnorodnych tradycji filozoficznych, teoretycznych i metodologicznych.  Ich 

protoplastą był Kurt Lewin. Nurt ten jest współcześnie twórczo kontynuowany przez Johna 

Elliota oraz Wilfreda Carra i Stephena Kemmisa.  

 

Podstawą filozoficzną badań w działaniu (szczególnie ich nurtu emancypacyjnego) jest 

kategoria dialektycznej racjonalności. Przyjmuje się tu założenie, iż wiedza i działanie są 

historycznie zmiennymi konstruktami społecznymi. Szczególny nacisk kładzie się na 

dialektyczne związki zachodzące miedzy dwiema parami kategorii – teorią i praktyką oraz 

jednostką a społeczeństwem. Zakłada się, że określone sposoby myślenia i działania jednostki są 

kształtowane w danym kontekście społecznym i historycznym, a jednocześnie mają swój udział 

w kształtowaniu tegoż kontekstu. W takim ujęciu „badanie w działaniu” może być traktowane 

jako „zespołowy i uczestniczący proces autorefleksji”, w toku którego następuje zmiana zarówno 

indywidualnych jak i „grupowych” wzorów myślenia i działania.  Zespoły prowadzące badanie w 

działaniu tworzą rodzaj „autokrytycznych społeczności” nastawionych na zmianę 

rzeczywistości. Podejmują oni nie tyle badania nad interesującym je fragmentem rzeczywistości, 

co raczej badania dla tej rzeczywistości, na rzecz jej zmiany. 

W badaniach w działaniu – jak podkreśla J. Elliott  – chodzi nie tyle o „naukowe testowanie 

prawdy”, co raczej o „dostarczenie praktycznych opinii w konkretnych sytuacjach”.  Mają one 

pomagać ludziom w bardziej inteligentnym i sprawnym działaniu.  

Za badania w działaniu, uznamy oparty na uczestnictwie, demokratyczny proces 

zorientowany na rozwój wiedzy, mającej praktyczne zastosowanie dla konkretnych osób i 

społeczności, w konkretnym czasie, w konkretnej przestrzeni.  

Przygotowując pracę dyplomową w strategii badań w działaniu dyplomanci dążą do 

połączenia „działania” i „refleksji”, „praktyki” i „teorii” poprzez współpracę z badanymi, 

pomocną w dążeniu do osiągnięcia praktycznych rozwiązań problemów, z jakimi się zmagają. Są 
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to zatem badania zorientowane na poprawę sytuacji badanych wspólnot, grup, społeczności. Ich 

celem jest stworzenie praktycznych rozwiązań, ale również nowych sposobów rozumienia. 

 

Każda praca dyplomowa podlega procedurze antyplagiatowej w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym. Szczegółowe zasady postępowania antyplagiatowego ujęte są w Procedurze 

antyplagiatowej obowiązującej w WSHE. 

 

Studenci studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia po złożeniu pracy dyplomowej 

przystępują do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją 

egzaminu dyplomowego, a jego przebieg odnotowywany jest w protokole egzaminu 

dyplomowego. Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części student odpowiada na 

dwa pytania – pierwsze pytanie z zakresu ogólnego obejmującego efekty uczenia się 

sformułowane dla przedmiotów ogólnych i kierunkowych, drugie pytanie z zakresu modułu 

specjalnościowego realizowanego przez studenta. Oba pytania studenci losują spośród 

wcześniej przygotowanych zagadnień. Druga część egzaminu dyplomowego to obrona pracy 

licencjackiej lub magisterskiej, która obejmuje rozmowę na temat przygotowanej przez studenta 

pracy i odpowiedź na pytanie zadane przez recenzenta pracy. 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

Najważniejszym celem polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich jest 

pozyskanie takich osób, które jak najlepiej wpiszą się w potrzeby kadry uwzględniając profil 

praktyczny kierunku studiów oraz jednocześnie zagwarantują, dzięki posiadanej wiedzy, 

umiejętnościom oraz kompetencjom, jak najwyższą jakość kształcenia.  

W procesie doboru oraz rekrutacji kadry Uczelnia zwraca szczególną uwagę na: posiadane 

stopnie i tytuły naukowe, doświadczenie i dorobek dydaktyczny, doświadczenie i dorobek 

zawodowy/praktyczny zdobyty poza uczelnią wyższą oraz dorobek naukowy.  

Polityką kadrową zajmuje się Kanclerz oraz Rektor. Pracownicy etatowi  są zatrudniani w 

wyniki przebiegu konkursów rozstrzyganych na poziomie Uczelni (akceptowanych przez 

Rektora). Wyznacznikami polityki kadrowej są: 

 prowadzenie rekrutacji z uwzględnieniem potrzeb uczelni, kierunków i specjalności 
kształcenia, 

 zabieganie o osoby, które zamierzają pracować na pierwszym etacie, 

 poszukiwanie osób twórczych, potrafiących zaplanować rozwój zawodowy. 

 

W przyszłych latach możliwe jest uzyskanie habilitacji przez młodych doktorów. Młodych 

badaczy zachęca się, aby starali się o staże naukowe, granty państwowe i udział w 

ogólnopolskich projektach badawczych, np. Forum Andragogów, Letnia Szkoła Pedagogów.  

 

Nauczyciele akademiccy pracujący w WSHE w Brzegu łączą działalność dydaktyczną z 

działalnością naukową i/lub zawodową. Poszczególne zajęcia obsadzane są zgodnie z dorobkiem 

naukowym, kompetencjami dydaktycznymi oraz doświadczeniem zawodowym i dorobkiem 

praktycznym wykładowców. Mając na uwadze profil praktyczny kierunku pedagogika, zajęcia 

związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są prowadzone przez osoby, z których 

większość posiada doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią, w trakcie pracy zawodowej 

w różnych instytucjach i placówkach, odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć. Kadra 
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dydaktyczna, która łączy pracę na uczelni z praktycznym wykonywaniem zawodu, poza uczelnią 

współpracuje z takimi placówkami jak: zakład karny, areszt śledczy, przedszkola i szkoły 

publiczne i niepubliczne, ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju, poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, poradnie zdrowia psychicznego, gabinety terapeutyczne, internat, powiatowy 

urząd pracy, liceum ogólnokształcące, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.  

 

Weryfikacja jakości kadry na kierunku pedagogika, zarówno na I, jak i II stopniu, odbywa 

się poprzez:  

 okresową ocenę pracownika uwzględniającą jego działalność dydaktyczną, naukową i 
badawczą, odbywająca się raz na 4 lata;  

 ocenę studentów (interesariuszy wewnętrznych), którzy systematycznie raz w roku lub 
według potrzeb, wypełniają anonimowe ankiety dotyczące wszystkich zajęć, w których 

uczestniczyli;  

 regularne hospitacje zajęć dydaktycznych według planu hospitacji ustalonego przez 
Dziekana w danym roku akademickim oraz w razie potrzeby, hospitacje interwencyjne; 

 systematyczne działania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

 współpracę z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

Uzyskane w drodze powyższych działań wyniki oceny wykorzystywane są w rozwoju i 

doskonaleniu kadry poprzez przekazywanie nauczycielom akademickim i innych osobom 

prowadzącym zajęcia, informacji zwrotnych na temat realizacji przez nich zajęć: uwag 

pozytywnych i negatywnych oraz zaleceń dotyczących ewentualnej poprawy jakości zajęć 

dydaktycznych, konieczności wprowadzenia zmian w prowadzonym przez nich kształceniu itp.  

Wspieranie i motywowanie kadry do rozwoju odbywa się poprzez wyróżnianie i nagradzanie 

przez Rektora osób, które osiągnęły sukcesy w zakresie naukowym, dydaktycznym czy 

organizacyjnym lub znacząco wyróżniały się w innym obszarze czy całokształtem swojej 

działalności. 

 

Efektem działań wspierających i motywujących jest także uzyskanie doktoratu przez 

jednego pracownika etatowego oraz uzyskanie uprawnień psychoterapeutycznych (I stopień w 

nurcie terapii systemowej) również przez jednego pracownika etatowego. Szczegółowe 

informacje o dorobku naukowym oraz posiadanym doświadczeniu zawodowym znajdują się w 

kartach poszczególnych nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęciach. 

 

 Motywowanie pracowników badawczo-dydaktycznych jest również związane z 

finansowaniem publikacji przez Kanclerza Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w 

Brzegu. W ostatnich latach Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu sfinansowała 

lub współfinansowała następujące publikacje: 

1. Aszkiełowicz A., Jurczyk-Romanowska E. i in. (red.), Learning Tree. Genealogia w 

przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu seniorów, Wrocław 2021. 

2. Ferenz K., Ratajek W. (red.), Tolerancja jako wartość w kulturze współczesnej, 

Wydawnictwo Humanistyczne Via Ferrata, Wrocław 2020. 

3. Olszewska E., Problem readaptacji społecznej byłych skazanych w kontekście 

stygmatyzacji, Wrocław 2019. 

4. „Brzeskie Forum Zamkowe” – stałe wsparcie w wydawaniu czasopisma 
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Łączenie działalności naukowej z dydaktyczną i zawodową jest również możliwe dzięki 

konferencjom organizowanym cyklicznie przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w 

Brzegu. Poniżej wymieniono najważniejsze konferencje, debaty i spotkania naukowe 

zorganizowane w ostatnich latach: 

1. Konferencja Naukowa nt. Ideologie i teorie w obrazach edukacji – 6 maja 2017, Brzeg 

2. Ogólnopolski Kongres Kreatywnej, Otwartej i Aktywnej Edukacji – Kielce, 25-27 

października 2018 (współorganizowany z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu 

Edukacyjnego) 

3. Konferencja Naukowa nt. Tolerancja jako wartość w kulturze społecznej - 24 listopada 

2018, Brzeg 

4. Konferencja Naukowa nt. Uczelnie zawodowe w systemie kształcenia akademickiego – 7 

maja 2022, Brzeg 

5. Konferencja nt. Szkoła i rodzina jako dwa filary wychowania i profilaktyki, Brzeg, 8 

czerwca 2022 (współorganizowana z Kuratorium Oświaty w Opolu) 

6. Debata z udziałem studentów nt. Bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia cyberprzestrzeni - 

21 maja 2022, Brzeg 

7. Spotkanie z Profesorem Stanisławem Stabryłą – wykład poświęcony najnowszemu 

przekładowi Wyznań św. Augustyna 

 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

 

5.1. Infrastruktura Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu 

 

Od kwietnia 2018 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu mieści się 

w siedzibie przy ul. Piastowskiej 14. Budynek jest własnościowy, po kapitalnym remoncie, w 

pełni przystosowany do potrzeb studentów i kadry, w tym nauczycieli akademickich oraz innych 

osób nie będących nauczycielami akademickimi.  

Budynek składa się z czterech kondygnacji, a jego całościowa powierzchnia wynosi 

1955m2, z czego powierzchnia użytkowa to 1300 m2, a powierzchnia zabudowy to 482 m2. 

W gmachu WSHE w Brzegu znajdują się: 

 2 aule wykładowe  - 50 osobowe 

 7 sal wykładowych - 35 osobowych 

 1 sala komputerowa - 18 stanowisk komputerowych, wśród których znajduje się 9 

zestawów komputerowych przystosowanych do potrzeb osób niedosłyszących i 

niedowidzących. Dodatkowo na wyposażeniu każdej sali znajdują się ekrany i rzutniki 

multimedialne. Na terenie Uczelni znajduje się również bufet dla studentów i 

pracowników Uczelni. Wychodząc na przeciw potrzebom studentów niepełnosprawnych 

Uczelnia wyposażona jest w windę umożliwiającą przemieszczanie się między piętrami 

oraz łazienkę w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cała 

administracja Uczelni znajduje się na jednym piętrze, co przyczynia się do sprawniejszej 

obsługi studentów. 
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L.p. Wyszczególnienie Ilość 

krzeseł 
Ilość ławek Wielkość 

pomieszczenia 
Uwagi 

PARTER 
1. Pom. nr 4 32 16 58,95 m² wykładowa 

2. Pom. nr 5 44 22 63,25 m² wykładowa 

I - PIĘTRO 

1. Pom. nr 106     15,20 m² mag -  bufet 

2. Pom. nr 107     41,80 m² bufet 
3. Pom. nr 114     24,30 m² Świetlica 

socjoterapeutyczna 

II PIĘTRO 

1. Pom. nr 201     16,30 m²   

2. Pom. nr 202     13,90 m²   

3. Pom. nr 203     11,60 m²   

4. Pom. nr 204     10,90 m²   

5. Pom. nr 205     15,00 m²   
6. Pom. nr 206 32 15 60,94 m² wykładowa 

7. Pom. nr 207       serwerownia 

8. Pom. nr 208     10,80 m² kuchnia 

9. Pom. nr 209     13,20 m²   

10. Pom. nr 210     10,30m²   
12. Pom. nr 211     10,70 m²   

13. Pom. nr 212     25,00 m²   

14. Pom. nr 213     12,30 m²   

15. Pom. nr 214 12 6 24,30 m² wykładowa 

16. Pom. nr 215     12,65 m²   
III PIĘTRO 

1. Pom.nr 306 20 10 35,68 m² wykładowa 

2. Pom.nr 307 18 9 20,80 m² świetlica 

3. Pom.nr 311 18   24,52 m² komputerowa 

4. Pom. nr 314 12 6 24,34 m² wykładowa 
5 Pom. nr 315 12 6 24,34 m² wykładowa 

RAZEM 176 79     

 

Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia mają dostosowany do swoich 

potrzeb pokój dla wykładowców, w którym m.in. odbywają się konsultacje ze studentami. 

Studenci również mają wyodrębnione dla siebie miejsce, gdzie mogą odpocząć między zajęciami. 

 

Nowa baza lokalowa pozwala również planować w murach Uczelni wszelkie uroczystości 

właściwe dla szkolnictwa wyższego, takie jak uroczyste inauguracje roku akademickiego czy 

absolutoria. Dysponujemy bazą na potrzeby organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów. 

Siedziba WSHE w Brzegu otwiera niepowtarzalną możliwość wspólnego budowania kampusu 

studenckiego. Integracji i rozwojowi życia studenckiego na naszej Uczelni sprzyja otoczenie 

budynku, w tym ogród, który zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim jest  miejscem spędzania 

przerw, organizowania spotkań, imprez plenerowych i integracyjnych. Baza dydaktyczna 

umożliwia również organizację wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli teatralnych, 

pokazów filmowych, wystaw itp. Na poszczególnych kondygnacjach są do wykorzystania 
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pomieszczenia stanowiące doskonałe zaplecze dla realizacji celów dydaktycznych i nie tylko. W 

budynku znajdują się gabinety specjalistów – Punkt Poradnictwa Rodzinnego, Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, 

Świetlica Socjoterapeutyczna, gabinet pomocy psychopedagogicznej i psychoterapii, gabinet 

terapii pedagogicznej, gabinet terapii Biofeedback, w których studenci mają możliwość 

odbywania praktyk zawodowych.  

Infrastrukturę Uczelni prezentuje film, który znajduje się w załącznikach (załącznik 12). 

 

5.2. Platforma e-learningowa 

 

Platforma e-learningowa WSHE jest aplikacją internetową, pozwalającą na 

udostępnianie i zarządzanie prowadzonymi zajęciami i ich użytkownikami. Jest ona narzędziem 

profesjonalnym, najczęściej stosowanym i najbardziej popularnym w środowiskach związanych 

z dydaktyką i edukacją, stworzonym do wspierania procesu kształcenia w formie stacjonarnej.  

Każdy użytkownik (prowadzący, student, administracja) aplikacji posiada aktualny, 

unikalny adres e-mail – tylko poprawny i aktualny umożliwia zalogowanie się w systemie, 

zmianę hasła startowego otrzymanego w formie linku aktywacyjnego, a w konsekwencji 

ustawienie własnych spersonalizowanych ustawień (hasło, awatar, opis uzupełniający) 

uzyskując tym samym status użytkownika uwierzytelnionego. Tak zaproponowana 

identyfikacja, oparta o adres e-mail umożliwia modyfikacje kont (odzysk hasła), a przed 

wszystkim przypisywanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników, tj. studentów oraz 

prowadzących.  

Utworzona została również trzecia grupa uprawnień, tzw. administracja, z tzw. 

uprawnieniami: prowadzący bez praw edycji - na potrzeby obsługi portalu przez pracowników 

administracyjnych dziekanatu. Portal na bieżąco ewoluuje i podlega wszelkim modyfikacjom, 

uproszczeniom i ulepszeniom. 

Platforma e-learningowa w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu 

funkcjonuje od kwietnia 2020 roku. Została założona, żeby umożliwić realizację zajęć w czasie 

pandemii, kiedy funkcjonowanie Uczelni było ograniczone. Dzięki natychmiastowemu i 

efektywnemu działaniu administracji i Władz Uczelni studenci mogli bardzo szybko i bez przerw 

kontynuować realizację zajęć i efektów uczenia się.  

Obecnie platforma e-learningowa stanowi pomoc w realizacji zajęć, służy do 

udostępniania materiałów, kontaktowania się ze studentami, umożliwia wykorzystywanie wielu 

różnorodnych pomocy dydaktycznych, takich jak fora dyskusyjne, czaty, testy, pracę w grupach 

itp. Służy również do częściowej archiwizacji materiałów z zajęć, takich jak prace zaliczeniowe 

studentów. 

 

5.3. System biblioteczno-informacyjny 

 

Chcąc spełnić wymóg związany z zapewnieniem działającego systemu biblioteczno-

informacyjnego, o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Uczelnia zapewnia dostęp do Biblioteki Uczelnianej.  

System Biblioteczno-Informacyjny został poddany wewnętrznej uczelnianej kontroli. 

Przy Zespole ds. jakości kształcenia powołany został zespół biblioteczny, który 

nadzoruje funkcjonowanie Biblioteki Uczelnianej, Czytelni oraz bibliotek filialnych.  
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System Biblioteczno-Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w 

Brzegu to sieć wzajemnie powiązanych i współpracujących ze sobą jednostek wspomagających 

system badań naukowych oraz wspierających proces studiowania. W jego ramach biblioteki 

nieustannie prowadzą działania zmierzające do ściślejszej współpracy, co ma zapewnić stały 

wzrost efektywności obsługi użytkowników korzystających z usług bibliotecznych. 

Zadania realizowane przez Uczelniany system biblioteczno-informacyjny skupiają się 

wokół zarządzania procesami bibliotecznymi i informacyjnymi i polegają w szczególności na: 

 gromadzeniu i opracowaniu druków zwartych, 

 gromadzeniu i opracowaniu wydawnictw ciągłych, 

 gromadzeniu i opracowaniu zbiorów specjalnych, 

 udostępnianiu zbiorów, w tym katalogów, 

 magazynowaniu i konserwacji zbiorów, 

 reprografii, obejmującej reprodukowanie z materiałów źródłowych w postaci kserokopii 

lub mikroform oraz tworzenie i wymianę mikrofisz, przede wszystkim z czasopism, 

 tworzeniu własnych bibliograficznych baz danych, 

 tworzeniu faktograficznych baz danych, 

 wyszukiwaniu informacji w trybie SDI i w trybie retrospektywnym z własnych baz 

danych i z baz obcych, rozpowszechnianych jako serwisy informacyjne na taśmach 

magnetycznych lub w postaci dysków optycznych CD-ROM, 

 prowadzenie usług informacyjnych na podstawie dostępnych źródeł, 

 wydawanie wszelkiego rodzaju informatorów o zbiorach własnych i zbiorach bibliotek 

współpracujących. 

 

System Biblioteczno-Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu 

tworzą:  

 

1. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu  

 

Księgozbiór Wypożyczalni obejmuje literaturę popularnonaukową w języku polskim z 

różnych dziedzin wiedzy, w tym z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, ekonomii, prawa, 

zarządzania, finansów, historii oraz literaturę piękną dla dorosłych i młodzieży. O zbiorach 

biblioteki informuje elektroniczny katalog.  

Do Działu Wypożyczalni należy również Mediateka, w której znajduje się ponad 1000 

tytułów książek na płytach CD i ponad 80 gier planszowych oraz Czytelnia prasy. Zbiory są stale 

uzupełniane o ukazujące się na rynku nowości, zwłaszcza z obszaru nauk społecznych. 

Wszystkie procesy biblioteczne w Wypożyczalni są zautomatyzowane. Czytelnik po 

zalogowaniu się może, przez katalog on-line na stronie internetowej Biblioteki lub katalog 

komputerowy w Bibliotece, sam sprawdzić stan swojego konta oraz dokonać prolongaty, 

rezerwacji lub zamówienia wybranych pozycji. Poprzez automatyczny system zwrotów 

(zewnętrzna wrzutnia) może samodzielnie dokonać zwrotu książek, a także korzystać ze 

zbiorów elektronicznych bazy IBUK LIBRA oraz LEGIMI. 

Wypożyczalnia jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami.  

Wypożyczalnia udostępnia zbiory na zewnątrz oraz udziela informacji o zbiorach. 

Posiada bogaty księgozbiór z zakresu nauk społecznych, uzupełniany zgodnie z potrzebami i 

sugestiami studentów oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w 

Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.  
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Katalogi: tradycyjny kartkowy katalog autorski (dostęp dla użytkowników) oraz 

komputerowy katalog księgozbioru (informacje o zbiorach sieci bibliotecznej – biblioteka 

centralna + filie – udzielają pracownicy biblioteki).  

Czytelnia oprócz książek popularnonaukowych, udostępnia także czasopisma. 

Rozbudowany jest księgozbiór z dziedzin: pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna-

higiena. Studentom WSH-E Czytelnia pomaga w gromadzeniu, potrzebnej do nauki i pisania prac 

dyplomowych, bibliografii na podstawie zbiorów własnych oraz komputerowych baz Biblioteki 

Narodowej. Czytelnia prowadzi także usługę wypożyczeń międzybibliotecznych, w tym – z 

bibliotek zagranicznych (za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu). 

Czytelnia internetowa Mediateka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do 

Internetu + 15 stanowisk do pracy indywidualnej z wykorzystaniem sieci internetowej czytelni. 

Dodatkowe usługi to przeglądanie i czytanie e-książek dostępnych w systemie IBUK. Spośród 

nauczycieli akademickich powoływana jest Rada Biblioteczna, która zbiera informacje od 

nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęciach o zestawieniach 

bibliograficznych składających się na literaturę obowiązkową i zalecaną umieszczaną w kartach 

przedmiotu (sylabusach). 

 

Zgromadzone pozycje bibliograficzne stanowią zabezpieczenie procesu kształcenia i 

umożliwiają prawidłową realizację efektów kształcenia związaną z samodzielną pracą 

studentów.  

 

2. Czytelnia ze zbiorem udostępnianym na miejscu 

Czytelnia znajduje się w budynku Uczelni przy ul. Piastowskiej 14. W pomieszczeniu 

czytelni znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, co umożliwia  

połączenie z biblioteką cyfrową oraz dostęp do IBUK Libra. Każdy ze studentów ma otwarty i 

pełen dostęp do czytelni on-line. 

 

3. Biblioteka cyfrowa/repozytorium 

W ramach projektu Biblioteki Narodowej - Academica jest możliwość korzystania  

z pełnotekstowych publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz 

całych czasopism. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne w Wydziale 

Informacyjno-Bibliograficznym, publikacje z domeny publicznej oraz licencjonowane - dostępne 

online bez ograniczeń. Istnieje możliwość rezerwacji wybranych pozycji na dowolny termin. 

Bibliotekę cyfrową na którą składają się publikacje własne wydane w naszym wydawnictwie. 

Zbiory Biblioteki obejmują szereg różnorodnych dokumentów: 

 artykuły, 

 publikacje zbiorowe, 

 bibliografie i zestawienia bibliograficzne, 

 informatory, 

 przewodniki po zbiorach własnych, 

 katalogi wystaw, 

 nagrania filmowe, 

 publikacje okolicznościowe. 

 

4. Edukator 

Bibliograficzna, adnotowana baza danych. Zawiera opisy artykułów z czasopism, dokumentów 

elektronicznych oraz pozycji zwartych (ok. 62220 rekordy).  
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5. IBUK Libra  

Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, 

naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, 

renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że 

oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online 

czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia 

nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. 

Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. 

Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni 

bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce 

internetowej. Dodatkowe zalety IBUK Libra to: 

 całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca, 

 tysiące tytułów, 

 największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, 

beletrystycznych, 

 szybki podgląd pełnych tekstów, 

 spersonalizowana sfera publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK), 

 zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie 

notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i 

encyklopediami PWN, 

 dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, 

kursy językowe SuperMemo, 

 elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy, 

 możliwość czytania na urządzeniach mobilnych, 

 czasopisma elektroniczne. 

 

Grupy odbiorców 

Biblioteka i Czytelnia zlokalizowane przy ul. Piastowskiej 14 w Brzegu oraz ul. Jana Pawła II oraz 

pozostałe składowe systemu biblioteczno-informacyjnego zapewniają obsługę biblioteczną oraz 

informacyjną pracownikom i studentom jednostki. Ukierunkowane są  na realizację oczekiwań i 

potrzeb studentów. Głównym zadaniem jest odpowiedni dobór literatury oraz właściwe 

udostępnianie zbiorów. W związku z tym gromadzone materiały biblioteczne są zgodne z 

profilem studiów i obszarem działań naukowych. 
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Struktura systemu biblioteczno-informacyjnego WSHE w Brzegu 

 
 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

Współpraca WSHE w Brzegu z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest prowadzona na 

bieżąco, m.in. w zakresie tworzenia programu studiów dla kierunku Pedagogika. W procesie tym 

biorą udział interesariusze wewnętrzni, jak również zewnętrzni. W zakresie ustaleń 

prowadzonych wewnątrz Uczelni koncepcję kształcenia konsultowano z całą planowaną do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych kadrą, studentami ostatnich lat studiów I i II stopnia, 

samorządem studenckim, poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz władzami. 

 

Programy studiów zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Studentów. 

Przy opracowywaniu treści wybranych przedmiotów udział brali przedstawiciele placówek 

oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz penitencjarnych funkcjonujących na terenie 

miasta Brzeg oraz Centrum Języków Obcych WSHE w Brzegu. Jako interesariusze zewnętrzni 

program studiów pozytywnie zaopiniowały instytucje oświatowe i kulturalne z regionu. 

 

W ramach współpracy odbywają się cykliczne spotkania z interesariuszami zewnętrznymi, 

których reprezentują m. in. dyrektorzy brzeskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i 

oświatowych. Spotkania interesariuszy zewnętrznych mają charakter opiniodawczo-doradczy i 

konsultacyjny. Ich organizacja ma na celu wymianę doświadczeń, stanowiącą punkt wyjścia do 
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systematycznej pracy nad programem studiów, jego uaktualniania zgodnie z potrzebami rynku 

pracy, a to w konsekwencji powinno prowadzić do zapewnienia studentom najwyższych 

standardów kształcenia. Interesariusze mają możliwość prezentowania stanowiska w sprawie 

przydatności dla potrzeb otoczenia społecznego Uczelni oferowanych programów studiów, 

kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów i studentów, którzy odbyli praktyki zawodowe. 

Ich uwagi są istotną wskazówką dla władz Uczelni, podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju 

jednostki i oferty dydaktycznej. Spotkania z interesariuszami zewnętrznymi odbywają się co 

najmniej raz w roku akademickim jednak indywidualna współpraca z placówkami odbywa się 

również stale w obszarze: 

 doradztwa metodycznego i organizacyjnego w zakresie funkcjonowania placówek, do 
pracy, w których przygotowują się Studenci; 

 podejmowania wspólnych badań naukowych wraz ze studentami, pracownikami oraz 
publikacji ich w różnej formie; 

 współpracy w projektach naukowych i wdrożeniowych; 

 współpracy w formach niewyróżnionych powyżej; 

 organizacji i realizacji praktyk studenckich oraz działań wolontariatu; 

 wymiany doświadczeń. 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku Pedagogika jest realizowane 

poprzez zróżnicowane działania, takie jak: 

 podnoszenie kompetencji językowych poprzez realizację w ramach programu studiów 

lektoratów języka obcego; 

 aktywny udział studentów i nauczycieli akademickich w międzynarodowych 
konferencjach naukowych i wizytach gości zagranicznych na konferencjach 

organizowanych przez Uczelnię; 

 umożliwienie korzystania z publikacji obcojęzycznych poprzez dostęp do zagranicznych 

baz wydawnictw naukowych, odsyłanie studentów do literatury obcojęzycznej podczas 

zajęć i przy pisaniu prac dyplomowych. 

 

W celu podniesienia kompetencji językowych, umożliwiających korzystanie z aktywności 

związanych z umiędzynarodowieniem studiów na kierunku Pedagogika, studenci odbywają 

zajęcia z języka obcego w liczbie 30 godzin w semestrze. W trakcie tych zajęć poznają również 

pedagogiczne słownictwo specjalistyczne.  

 

7.1. Certyfikat LanguageCert International ESOL 

 

W lipcu 2022 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, po uzyskaniu 

pozytywnej oceny w procesie kwalifikacji, otrzymała akredytację i dołączyła do prestiżowego 

międzynarodowego grona uczelni uznawanych jako egzaminacyjne centra partnerskie 

kwalifikujące do egzaminów  LanguageCert Test of English (LTE) na wszystkich poziomach 

językowych od A1 do C2. Obok uczelni z całego świata, na liście tej znajdują się wiodące polskie 

ośrodki akademickie, m. in. Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Gdański, 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski.  

Akredytacja jest  związana z uruchomieniem przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-

Ekonomiczną w Brzegu Centrum Języków Obcych, którego celem jest zbudowanie dla swoich 

studentów, a także dla lokalnego otoczenia gospodarczego i społecznego, ośrodka kształcenia 

językowego zapewniającego wysokie standardy jakości i dostosowaną do jego potrzeb ofertę 

kursów specjalistycznych.  

Akredytacja oraz działania Centrum Języków Obcych otwierają przed studentami uczelni 

oraz jej absolwentami nowe możliwości zdobycia rozszerzonych umiejętności językowych, także 

zwiększają ich szanse na zdobycie preferencyjnej pozycji na rynku pracy. Ci spośród 

absolwentów, którzy skorzystają z tych możliwości, uzyskają międzynarodowe kwalifikacje 

językowe uznawane przez uczelnie i pracodawców na całym świecie. 

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to uznawane 

w ponad 180 krajach na świecie międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego 

odpowiadające skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) ustalonej 

przez Radę Europy. Kierowane są m. in. do studentów, absolwentów, doktorantów, 

pracowników i wszystkich osób planujących podjęcie nauki lub pracy na globalnym rynku. 

Powołanie Centrum Języków Obcych WSHE w Brzegu oraz uzyskanie akredytacji LanguageCert 

jest istotnym wydarzeniem zwiększającym rolę naszej uczelni jako instytucji spełniającą ważną 

misję edukacyjną na rzecz swoich studentów oraz szeroko pojętej społeczności lokalnej. 

 

7.2. Współpraca z zagranicznymi uczelniami i program ERASMUS 

 

We wrześniu 2019 roku została podpisana umowa o współpracy z Winnickim 

Państwowym Uniwersytet Pedagogicznym im. Michaiła Kociubińskiego, reprezentowanym 

przez prof. Natalię Iwanowną-Łazarenko. Uniwersytet w Winnicy to jedna z największych i 

najstarszych (powstały w 1912 roku) uczelni znajdujących się na Ukrainie. 

Zakres współpracy obejmuje m.in. projektowanie i podejmowanie wspólnych projektów 

naukowo-badawczych, przygotowanie i realizacja wspólnych konferencji i seminariów 

naukowych oraz współpracy przy prowadzeniu studiów na kierunku pedagogika. Niedługo po 

podpisaniu umowy o współpracę, bo w styczniu 2020 roku odbyła się pierwsza wizyta studyjna 

delegacji z Uniwersytety w Winnicy w Brzegu.  

Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny jest czwartą uczelnią zagraniczną, z którą 

WSHE w Brzegu podejmuje stałą współpracę. Od 2006 roku realizowana jest współpraca 

dydaktyczno-kulturalna oraz pomiędzy samorządami studenckimi z Centre d’Etudes 

Universitaires de Bourg-en-Bresse. Podpisane zostały również listy intencyjne dotyczące 

współpracy z Campus to business Pérez Galdós w Bilbao oraz Bildungswerk der Sachsischen 

Wirtschaft w Dreźnie. 

 

 W bieżącym roku Uczelnia podjęła również starania o dołączenie do programu ERASMUS. 

Obecnie jesteśmy w trakcie procesu certyfikacji jako uczelnia zarejestrowana pod numerem ID: 

E10304058. 
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7.3. Wyjazdy naukowe i międzynarodowe projekty badawcze pracowników badawczo-

dydaktycznych 

 

W listopadzie 2019 roku jeden z nauczycieli akademickich realizował wizytę studyjną na 

Uniwersytecie w Helsinkach w ramach projektu pt. Liderzy w zarządzaniu uczelnią. Wizyta 

studyjna miała na celu poprawienie kompetencji zarządczych kadry zarządzającej uczelni dzięki 

poznaniu dobrych praktyk w zakresie: konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry 

akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, 

komercjalizacji wyników badań, modeli uczelni, rozwoju kluczowych kompetencji uczelni. 

Tematy poszczególnych spotkań: 

1. Wprowadzenie: historia i funkcjonowanie Uniwersytetu w Helsinkach oraz Centrum HY+. 

2. Zarządzanie jakością na Uniwersytecie w Helsinkach. 

3. Zarządzanie kadrami i funkcjonowanie centrum HR. 

4. Praktyczne wykorzystanie zasad life long learning oraz nauczania z wykorzystaniem 

technik kształcenia na odległość. 

5. Finnish National Agency of Education – funkcjonowanie, cele narodowej Rady ds. Edukacji 

(National Board of Education), historia i społeczne konteksty edukacyjnej reformy w Finlandii, 

wyzwania i problemy. 

6. Instytut HELSUS – funkcjonowanie i realizowane projekty. 

7. Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie w Helsinkach. 

8. Cyfryzacja na Uniwersytecie w Helsinkach. 

9. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pozyskiwanie klientów biznesowych. 

10. Polityka nauczania języków obcych na Uniwersytecie w Helsinkach. 

11. Zarządzanie marką na Uniwersytecie w Helsinkach. 

12. Komercjalizacja i upowszechnianie badań naukowych oraz innowacyjnych 

rozwiązań. 

13. Zasady ewaluacji szkolnictwa w Finladii – spotkanie w FINEEC. 

14. System szkolnictwa wyższego w Finlandii – założenia systemu, problemy i 

wyzwania. 

15. Współpraca, relacje pomiędzy administracją a poszczególnymi wydziałami 

Uniwersytetu. 

 

W trakcie trwania wizyty studyjnej była możliwość zapoznania się z działalnością Finnish 

National Agency for Education, the University of Helsinki Think Corner and Think Company, the 

Finnish Education Evaluation Centre FINEEC, Bibliotekę Główną, Centrum Aleksandria Learning 

Centre. 

Efektem wizyty studyjnej było dopracowanie zasad ewaluacji zajęć i praktyk zawodowych 

bazując na założeniach procedury self-assessment. Rozwijamy również elementy tutoringu i 

wsparcia pomiędzy nauczycielami akademickimi z tytułem naukowym profesora a adiunktami 

ze stopniem naukowym doktora, którzy są dopiero na początku drogi naukowej. Takie wsparcie 

jest niezwykle cenne, konsoliduje również środowisko akademickie, tworzy atmosferę 

współpracy, a nie konkurencji. 

 

Ważnym działaniem sprzyjającym umiędzynarodowieniu procesu kształcenia i 

funkcjonowania Uczelni jest udział w projektach badawczo-naukowych. Jeden z pracowników 

naukowych zatrudnionych w Uczelni był członkiem zespołu realizującego projekt Learning Tree. 
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Projekt został wyłoniony w wyniku konkursu Erasmus+ KA2 Partnerstwa Strategiczne, 

zakwalifikowany do finansowania przez Komisję Europejską (nr projektu: 2017-1-TR01-KA204-

045897) w ramach współpracy Nazili Public Education Center (Turcja), Fundacja Pro Scientia 

Publica (Polska), Itaka Training (Włochy), w okresie 01.09.2017–31.08.2019. Kierownik 

naukowy projektu była dr Ewa Jurczyk-Romanowska. Projekt został zakończony, a jego wyniki 

zostały opublikowane w książce Learning Tree. Genealogy in preventing Digital exclusion of 

seniors. Wrocław 2021. 

 

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

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

 

Potwierdzeniem wsparcia dla studentów kontaktów ze środowiskiem akademickim, z 

otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie wchodzenia na rynek 

pracy jest przede wszystkim szeroka współpraca z tego typu instytucjami prowadzona przez 

WSHE w Brzegu. 

Uczelnia jest również jednym z inicjatorów oraz członkiem Klastra Edukacji i Pracy, 

którego głównym celem jest: 

1. rozwój regionów poprzez inicjowanie trwałych relacji i powiązań pomiędzy 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz 

edukacyjnymi przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i agencjami 

zatrudnienia, 

2. uzyskanie efektu synergii wynikającego z kooperacji reprezentantów rynku pracy i 

 edukacji, 

3. ograniczenie bezrobocia poprzez zwiększanie mobilności zawodowej, podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, aktywizację zawodową i promocję zatrudnienia, 

4. osiągnięcie spójności pomiędzy ofertą edukacyjną a potrzebami rynku pracy, 

poprzez dostosowanie ofert szkoleniowych do zapotrzebowania pracodawców, 

diagnozowanie potrzeb rynku edukacji i pracy dzięki skutecznemu monitorowaniu i 

badaniu ich kondycji w poszczególnych regionach. 

 

8.1. Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami 

 

Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością oferując wsparcie 

studentom z niepełnosprawnością w zakresie dostosowania organizacyjnego i właściwej 

realizacji procesu dydaktycznego, biorąc pod uwagę ich szczególne potrzeby. Poprzez działania 

na rzecz osób z niepełnosprawnością umożliwia studentom korzystanie z pełnej oferty 

edukacyjnej, a także z zasobów Uczelni. Uczelnia wspiera niepełnosprawnych studentów 

poprzez programy stypendialne. Ponadto jednostka podejmuje działania, mające na celu 

wyrównanie ich szans edukacyjnych. Działania te obejmują m.in.: zmiany uregulowań prawnych; 

wsparcie finansowe, pomoc przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów, udział w 

konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób 

niepełnosprawnych. 

 

8.2. Obsługa administracyjna studentów 

 

Uczelnia dba, aby obsługa administracyjna studentów była odpowiednio 

wykwalifikowana, w pełni skuteczna i kompetentna, dlatego też pracownicy administracyjni 
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mający bezpośredni kontakt ze studentem (tj. pracownicy: Dziekanatu, Rektoratu, Kwestury) 

ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności poprzez udział w licznych 

szkoleniach i konferencjach. 

Wszystkie jednostki administracyjne Uczelni są dostępne dla studentów przez 5 dni w 

tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku). Rektorat i Dziekanat pełnią również dyżury w soboty. 

Każda ww. jednostka, wszystkie informacje związane z cyklem/procesem kształcenia, które 

dotyczą studentów, zamieszcza na stronie internetowej uczelni oraz na tablicach ogłoszeń. 

 

8.3. Wsparcie psychologiczne 

 

W Uczelni działa Punkt Poradnictwa Rodzinnego, którego celem jest: 

 Ograniczanie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem 

uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

 Ograniczanie zagrożeń i negatywnych konsekwencji wynikających z rozpadu rodziny lub 
jej rekonstrukcji. 

 Prowadzenie konsultacji, przez doradcę rodzinnego, m.in. w zakresie relacji rodzinnych, 
komunikacji, ról i wartości w rodzinie oraz wsparcie w formie indywidualnej oraz 

grupowej (grupy wsparcia), a także pomoc parom/rodzinom w zakresie m.in. 

właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności opiekuńczo- 

wychowawczych, itp. 

 Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich/wykładów dla rodziców 
wymagających wsparcia. 

 Prowadzenie mediacji rodzinnych jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów 

rodzinnych oraz inne formy wsparcia rodziny. 

 Udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i 
udzielających wsparcia, a w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów. 

 Opracowywanie materiałów edukacyjnych. 

 Pomoc osobom/rodzinom w kryzysie po stracie bliskiej osoby. 

 

Wsparcie psychologiczne zapewniają również pracownicy Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego. Celem jego działalności jest rozpoznanie potrzeb, udzielenie wsparcia, 

zaplanowanie pomocy dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i 

współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich 

rodzin. 

 

W szczególności działanie realizowane jest poprzez: 

 Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych. 

 Organizowanie działań grup wsparcia. 

 Udzielanie osobom używającym ryzykownie, szkodliwie narkotyki i inne substancje 
psychoaktywne, współuzależnionym i rodzinom z problemem uzależnienia konsultacji 

oraz porad psychologicznych, profilaktycznych w sprawach uzależnień. 

 Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia 

psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia 

specjalistycznego. 
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 Wspieranie i podtrzymywanie motywacji  osoby uzależnionej  od narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych do stawienia się w specjalistycznej placówce leczenia 

uzależnień w wyznaczonym czasie. 

 Wspomaganie osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 
w podjęciu decyzji w sprawie zmiany postawy w kontekście uzależnień. 

 Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym np. przez rozmowy 
podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia. 

 Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska uzależnienia poprzez 
udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy. 

 Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i 
instytucji z terenu gminy Brzeg oraz poza jej terenem, zajmujących się systemową 

pomocą dla rodziny i w razie potrzeby kierowanie do nich osób. 

 

8.4. Wsparcie w zakresie kształcenia zdalnego  

 

Uczelnia udostępnia studentom możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń z zakresu 

korzystania z platformy Moodle. Zgłoszenia takie realizowane są za pośrednictwem wskazanych 

w uczelni osób odpowiedzialnych za kwestie techniczno-informatyczne w ustalonych dla obu 

stron terminach. Ponadto studenci mają możliwość zgłaszania na bieżąco trudności związanych 

z korzystaniem z platform. Uczelnia stara się pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się 

problemów, udzielać wyjaśnień i wskazówek. 

 

8.5. Wsparcie studentów w zakresie działalności naukowej i zawodowej 

 

 Studia na kierunku pedagogika zarówno na poziomie I stopnia, jak i II stopnia są 

realizowane w profilu praktycznym. Niezależnie jednak od tego Uczelnia dokłada wszelkich 

starań, aby promować działalność naukową wśród studentów. Na Uczelni działa Koło Naukowe 

Studentów Pedagogiki, które realizuje wiele działań związanych z upowszechnianiem wyników 

badań naukowych i z pedagogiczną działalnością praktyczną (załącznik 11, załącznik 13). 

 

Działania w zakresie prowadzenia i upowszechniania badań naukowych potwierdzają 

publikacje naszych studentów: 

 

1. Grzywniak J., Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym – sposoby realizacji, 

[w:] Tolerancja jako wartość w kulturze współczesnej, pod red. K. Ferenz i W. Ratajka, 

Wrocław 2020. 

2. Kubies A., Akceptacja różnorodności. Możliwości kształtowania pojęć moralnych u dzieci 9-10 

letnich z wykorzystaniem technik dramowych, [w:] Tolerancja jako wartość w kulturze 

współczesnej, pod red. K. Ferenz i W. Ratajka, Wrocław 2020. 

3. Kuta P., Uspołecznienie dziecka siedmioletniego – wprowadzenie pojęcia tolerancji, 

[w:] Tolerancja jako wartość w kulturze współczesnej, pod red. K. Ferenz i W. Ratajka, 

Wrocław 2020 

4. Pondo J., Dom kultury jako ośrodek podtrzymania tradycji i kultury regionalnej, 

[w:] Tolerancja jako wartość w kulturze współczesnej, pod red. K. Ferenz i W. Ratajka, 

Wrocław 2020. 

5. Żurawińska K., Edukacja w zakresie praw człowieka na poziomie 

wczesnoszkolnym, [w:] Prawa dziecka, pod red. A. Ratajek i A. Aszkiełowicz, Edukacja 

Wczesnoszkolna, Kielce, Nr 2, 2019/2020. 
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Ważnym osiągnięciem jest również zgłoszenie pracy dyplomowej naszej absolwentki do 

Archiwum Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu: Jankowska P., Głos dzieci jest ważny! 

Order uśmiechu jako wyraz podmiotowości i szacunku dla dziecięcych praw, praca licencjacka 

napisana pod kierunkiem A. Ratajek, Brzeg 2021. 

 

 

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

realizacji i osiąganych rezultatach 

 

Publiczne udostępnianie informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i 

osiągniętych rezultatach, jak także informacji o warunkach przyjęć na studia i inne istotne 

informacje dotyczące kształcenia odbywa się kilkoma kanałami:  

1. Strona BIP Uczelni - najważniejsze dokumenty, w tym uchwały, regulaminy, statut itp.;  

2. Platforma Moodle – informacje o procesie i toku kształcenia, materiały dydaktyczne, 

ankiety, informacje dostępne po zalogowaniu;  

3. Strona internetowa (www.wshe.edu.pl) – aktualnie funkcjonująca postać strony www 

Uczelni została wdrożona w roku 2019 i podlega zmianom zarówno w senesie 

formalnym jak i merytorycznym, w zależności od potrzeb jej użytkowników lub 

klientów. Zawiera ona: aktualności, w tym nawiązywanie nowej współpracy, wszelkie 

zmiany, informacje o konferencjach, szkoleniach, warsztatach dla studentów, 

wykładowców i środowiska zewnętrznego, dział kandydata, zawierający wszystkie 

informacje związane z procesem rekrutacji wraz z pełną dokumentacją związaną z tym 

procesem. 

4. Fanpage Uczelni na Facebook  

5. Gabloty informacyjne dostępne na uczelni – plany, harmonogramy, programy, 

ogłoszenia, kontakty, konkursy, oferty pracy, osiągnięcia studentów, zarządzenia itp.;  

 

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

i doskonalenie programu studiów 

 

W Uczelni działa Zespół ds. Jakości Kształcenia, powoływany przez Rektora w 

porozumieniu z Senatem Uczelni. Do zadań Zespołu należy wspomaganie organów Uczelni w 

zakresie nadzoru i kontroli przebiegu procesu edukacji oraz jakości jego rezultatów, a w 

szczególności zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, m.in. w oparciu o system 

antyplagiatowy na Uczelni oraz systemowego planowania zmian w procesie kształcenia, 

umożliwiających adekwatne dostosowywanie oferty edukacyjnej w aspekcie treści i form 

realizacji do dynamicznie zmieniających się potrzeb społecznych.  

Szczegółowe zadania Zespołu to:  

 ocena i weryfikacja programów studiów i efektów kształcenia;  

 czuwanie nad zgodnością prac dyplomowych z tematyką kierunku lub modułem 

specjalnościowym;  

 czuwanie nad zgodnością zakresu realizowanych praktyk studenckich z programem 

praktyk danego kierunku lub modułu specjalnościowego.  

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia spotyka się regularnie, a w przypadku intensyfikacji działań 

(np. opracowanie dokumentacji na praktyczny profil kształcenia, czy też wdrażanie przepisów 
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wynikających ze zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce i okresu przejściowego) 

stosownie do wymogów sytuacji.  

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dokonuje systematycznej analizy przebiegu procesu 

kształcenia, realizowanych efektów uczenia się oraz pracy nauczycieli akademickich. 

Systematyczna ocena skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

obejmuje m.in. zagadnienia hospitacji zajęć i oceny pracowników, realizowania i 

dokumentowania praktyk studenckich, analizowania ocen zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli akademickich i inne osoby. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i 

w
e

w
n

ę
tr

zn
e

 

Mocne strony 
należy wskazać nie więcej niż pięć 
najważniejszych atutów kształcenia na 
ocenianym kierunku studiów 

1. Program skoncentrowany na kształceniu 
praktycznym oraz wykwalifikowana kadra 
naukowo-dydaktyczna z udokumentowanym 
dorobkiem naukowym i doświadczeniem 
zdobytym poza uczelnią. 

2. Własna, dobrze zlokalizowana siedziba o 
bardzo dobrej infrastrukturze, w tym 
dopasowanej do osób niepełnosprawnych. 

3. Dobrze rozwinięta współpraca z 
interesariuszami zewnętrznymi - ze 
środowiskiem lokalnym, władzami miasta i 
powiatu. 

4. Dobre oceny interesariuszy wewnętrznych w 
badaniach ewaluacyjnych – wysoka jakość 
kształcenia potwierdzona opiniami 
studentów. 

Słabe strony 
należy wskazać nie więcej niż pięć 
najpoważniejszych ograniczeń utrudniających 
realizację procesu kształcenia i osiąganie przez 
studentów zakładanych efektów uczenia się 

1. Niewystarczający poziom mobilności 
międzynarodowej studentów i 
wykładowców. 
 

C
zy

n
n

ik
i 
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w

n
ę

tr
zn

e
 

Szanse 
należy wskazać nie więcej niż pięć 
najważniejszych zjawisk i tendencji 
występującychw otoczeniu uczelni, które 
mogąstanowić impuls do rozwoju kierunku 
studiów 

1. Doskonalenie działań w zakresie 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia oraz rozwoju naukowego kadry. 

2. Koncentracja na pozyskiwaniu grantów 
naukowych i udział w międzynarodowych 
programach wymiany studentów. Realizacja 
programu Visiting Professors. 

3. Prace nad możliwościami odbywania praktyk 
studenckich w instytucjonalnych formach 
opieki i wychowania. 

4. Prace w ramach klastra społecznego 
KLASTER EDUKACJI I PRACY. 

Zagrożenia 
należy wskazać nie więcej niż pięć czynników 
zewnętrznych, które utrudniają rozwójkierunku 
studiów i osiąganie przez studentów zakładanych 
efektów uczenia się 

1. Niż demograficzny i zmniejszająca się liczba 
studentów. 

2. Trudna sytuacja materialna studentów. 
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(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów  

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane 

sprzed 3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 0 0 77 37 

II 0 0 75 59 

III 0 0 73 42 

II stopnia 
I 0 0 0 42 

II 0 0 0 42 

Razem:  0 0 225 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających 

rok przeprowadzenia oceny 

Poziom 

studiów 

Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym 

roku 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący 

się w 

danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym 

roku 

I stopnia 

2022 0 0 51 34 

2021 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

II stopnia 

2022 0 0 265 199 

2021 0 0 51 34 

2020 0 0 0 0 

Razem:  0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 

tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i 

profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).4 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów na ocenianym kierunku na 

danym poziomie 

6 semestrów/180 

ECTS 
4 semestry/ 120 

ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia i studentów5 

1095 (opiekuńczo-

wychowawcza z 

terapia 

pedagogiczną) 

1060 

(resocjalizacyjna z 

interwencją 

kryzysową) 

 610 (opiekuńczo-

wychowawcza i 

praca z rodziną) 

625  

(resocjalizacyjna z 

socjoterapią) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

 

 

43 ECTS 25 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 

zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne 

 

93 ECTS 
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 Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 

zajęciom do wyboru 

94 ECTS 
67 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 

praktykom zawodowym  

25 ECTS 
20 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych6 
6 miesięcy/960 

godzin 

3 miesiące/480 

godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

                                                           

 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
5
 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
6
 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
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W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w 

programie studiów na studiach stacjonarnych/ 

Łącznaliczba 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 

 
1. nie dotyczy 

 
 
 

 

 

2. nie dotyczy 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Dokumenty, które dołączono do raportu samooceny (w formie elektronicznej) 

1. ZAŁĄCZNIK 1A Program studiów dla kierunku PEDAGOGIKA na studiach I stopnia 

2. ZAŁĄCZNIK 1B Program studiów dla kierunku PEDAGOGIKA na studiach II stopnia 

3. ZAŁĄCZNIK 2 Obsada zajęć na kierunku pedagogika na studiach I i II stopnia na profilu 

praktycznym w roku akademickim 2022/2023 

4. ZAŁĄCZNIK 3 Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych obowiązujący w semestrze 

zimowym w roku akademickim 2022/2023 dla studiów I stopnia i II stopnia 

5. ZAŁĄCZNIK 4 Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących 

zajęcia lub grupy zajęć 

6. ZAŁĄCZNIK 5 Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych i innych obiektów, w których 

odbywają się zajęcia związane z kształceniem na kierunku pedagogika oraz informacja o 

bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych 

7. ZAŁĄCZNIK 6 Wykaz tematów prac dyplomowych 

8. ZAŁĄCZNIK 7 Certyfikat LanguageCert 

9. ZAŁĄCZNIK 8 Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w 

Brzegu 

10. ZAŁĄCZNIK 9 Regulamin praktyk 

11. ZAŁĄCZNIK 10 Wykaz książek zakupionych do Biblioteki i Czytelni w 2022 roku 

12. ZAŁĄCZNIK 11 Działalność Uczelni – wybrane projekty  

13. ZAŁĄCZNIK 12 Film prezentujący infrastrukturę Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej w Brzegu 

14. ZAŁĄCZNIK 13 Film prezentujący działalność Koła Naukowego Studentów Pedagogiki 

15. ZAŁĄCZNIKI 14-18 Filmy prezentujące zajęcia realizowane na studiach I i II stopnia w 

Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu w semestrze zimowym w roku 

akademickim 2022/2023 
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