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I ROK 

Przedmiot Liczba  

godzin 

semestr 

zimowy 

Forma 

ukończenia 

semestr 

zimowy 

Liczba 

godzin 

semestr 

letni 

Forma 

ukończenia 

semestr 

letni 

ECTS 

Wprowadzenie do pedagogiki 30w zal. 30ćw zal + egz. 6 

Teoria wychowania   15w zal. oc. 2 

Wprowadzenie do psychologii 30w zal. 30ćw zal. + egz. 6 

Podstawy dydaktyki ogólnej 30w zal. 30ćw zal. + egz. 6 

Wprowadzenie do socjologii 30w zal. 30ćw zal. + egz. 6 

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 30ćw zal. oc.   2 

Wybrane zagadnienia filozofii  30w zal. oc. 30w zal. + egz. 6 

Wprowadzenie do pedagogiki międzykulturowej 15w zal. oc.   2 

Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej 30w zal. + egz.   4 

Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej 30w zal. + egz.   4 

Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej 15w zal. oc.   2 

Animacja kulturalno-oświatowa – zajęcia 

hospitacyjno-praktyczne 

30ćw zal. 30ćw zal. oc. 4 

Technologia informacyjna   30ćw zal. 2 

Język obcy dla WE (do wyboru: angielski, niemiecki, 

rosyjski) 

30ćw zal. oc. 30ćw zal. oc. 4 

Przedmioty fakultatywne z listy przedmiotów  30w/ćw  zal. oc. 30w/ćw  zal. oc. 4 

Ochrona własności intelektualnej 5w zal.   0 

BHP i ergonomia 5w zal.   0 

Wychowanie fizyczne 30ćw zal. 30 ćw zal. 2 

 400 

 

2 egzaminy 315 

 

5 egzaminów 62 ECTS 

 

II ROK 

Przedmiot Liczba  

godzin 

semestr 

zimowy 

Forma 

ukończenia 

semestr 

zimowy 

Liczba 

godzin 

semestr 

letni 

Forma 

ukończenia 

semestr 

letni 

ECTS 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z 

elementami pedagogiki specjalnej 

15w 

+30ćw 

zal + egz. 

zal. oc. 

  5 

Diagnoza pedagogiczna 30 w zal. oc.   2 

Pedagogika opiekuńcza 30w 

+ 15ćw 

zal. + egz. 

zal. oc. 

  5 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu i 

klasach I-III 

30ćw zal. 30ćw zal. oc. 4 

Metody aktywizujące i pedagogika zabawy w pracy 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

30ćw zal. 30ćw zal. oc. 4 

Struktura i podstawy  

prawne oświaty 

  30w zal. + egz. 4 

Psychologia kliniczna  30w zal. + egz.   4 

Psychologia rozwojowa i osobowości   30ćw zal. oc. 4 

Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu 

dydaktyczno-wychowawczego 

  30ćw zal. oc. 4 

Pedagogika społeczna    30w zal. + egz. 4 

Historia myśli pedagogicznej 30w zal. + egz.   4 

Kierunki pedagogiki współczesnej   30w zal. + egz. 4 

Metody badań pedagogicznych 30konw zal. + egz.   4 

Podstawy teologii i filozofii katolickiej   30w zal. oc. 2 

Podstawy teologii i filozofii prawosławnej   30w zal. oc. 2 

Podstawy teologii i filozofii protestanckiej   30w zal. oc. 2 

Język obcy (kontynuacja wyboru) 30ćw zal. oc. 30ćw zal. + egz. 3 

Przedmioty fakultatywne z listy przedmiotów  30w/ćw zal. oc. 30w/ćw zal. oc. 4 

Praktyka 120 godz. (60 godz. sem. zimowy, 60 godz. 

sem. letniej 

 zal.  zal. 6 



 330 4 egz. 360 4 egz. 71 ECTS 

 

III ROK 

Przedmiot Liczba  

godzin 

semestr 

zimowy 

Forma 

ukończenia 

semestr 

zimowy 

Liczba 

godzin 

semestr 

letni 

Forma 

ukończenia 

semestr 

letni 

ECTS 

Seminarium dyplomowe 30sem zal. 30sem zal. 14 

(4+10) 

Metodyka edukacji polonistycznej w kształceniu 

zintegrowanym 

30ćw zal. oc.   2 

Metodyka edukacji matematycznej we wczesnej 

edukacji dziecka 

30ćw zal. oc.   2 

Podstawy metodyki wczesnego nauczania języka 

obcego  

nowożytnego 

30ćw zal. oc.   2 

Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, plastyka, 

technika) we wczesnej edukacji dziecka 

  15ćw zal. oc. 2 

Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej we 

wczesnej edukacji dziecka 

30ćw zal. oc.   2 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w 

przedszkolu i klasach I-III 

  30ćw zal. oc. 2 

Prawo rodzinne i opiekuńcze 30w zal. + egz.   4 

Technologie informacyjne w pracy ucznia i 

nauczyciela 

  30ćw zal. oc. 2 

Kształcenie literackie i językowe dzieci i młodzieży 30ćw zal. oc.   2 

Pedagogika pracy 30w zal. + egz.   2 

Patologie społeczne   30w zal. + egz.. 4 

Systemy edukacyjne na świecie   30w zal. + egz. 4 

Socjologia wychowania   30w zal. + egz. 4 

Emisja głosu 30ćw zal. oc.   2 

Przedmioty fakultatywne z listy przedmiotów  30w/ćw zal. oc. 30w/ćw zal. oc. 4 

Praktyka 120 godz. sem. zimowy  zal.   6 

 300 2 egz. 225 3 egz. 60 ECTS 

 


