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ROK I 
Przedmiot Liczba  

godzin 

semestr 

zimowy 

 

Forma 

ukończenia 

semestr 

zimowy 

Liczba godzin 

semestr 

letni 

Forma 

ukończenia 

semestr 

letni 

ECTS 

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

Teoria wychowania   15w zal. oc. 2 

Wprowadzenie do psychologii 30w zal. 30 ćw. 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. 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. 30 ćw zal. oc 4 

Technologia informacyjna   30ćw zal. 2 

Język obcy (do wyboru) 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. 30ćw zal. 2 

 400 2 egz 315 5 egz 62 

ECTS 

 

ROK II 
Przedmiot Liczba 

godzin 

semestr 

zimowy 

Forma 

ukończenia 

semestr 

zimowy 

Liczba 

godzin 

semestr 

letni 

Forma 

ukończenia 

semestr 

letni 

ECTS 

Pedagogika resocjalizacyjna 30w zal. + egz.   4 

Pedagogika międzykulturowa 30w zal. 15ćw zal.+ egz. 5 

Podstawy prawne resocjalizacji   30 konw zal. oc. 4 

Migracje i pomoc migrantom 30ćw zal. oc.   2 

Ustawodawstwo społeczne 30w zal. + egz.   4 

Psychologia kliniczna 30w zal. + egz   4 

Psychologia rozwojowa i osobowości   30ćw zal. oc 2 

Andragogika 30w zal. oc. 30ćw zal. oc. 2 



Historia myśli pedagogicznej 30w zal. + egz.   4 

Pedagogika społeczna   30w zal. + egz. 4 

Kierunki pedagogiki współczesnej   30w zal. + egz. 4 

Metody badań pedagogicznych 30 konw zal. + egz.   2 

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. letni) 

  

zal. 

  

zal. 

 

6 

 330 5 egz. 345 4 egz. 60 

ECTS 

  

ROK III 
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) 

Metody wychowania w resocjalizacji   30w 

+ 

30ćw 

zal. + egz. 

 

zal. oc. 

6 

Diagnoza i wsparcie pedagogiczne  

w resocjalizacji: warsztaty metodyczne 

15w 

+ 

15ćw 

zal. + egz. 

 

zal. oc. 

  4 

Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w 

środowisku wielokulturowym: warsztaty 

metodyczne 

15w 

+ 

15ćw 

zal. + egz. 

 

zal. oc. 

  4 

Patologie społeczne   30w zal. + egz. 4 

Podstawy psychologii sądowej   15 konw. zal. oc. 2 

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

Socjologia wychowania   30w zal. + egz. 4 

Pedagogika pracy 30w zal. + egz.   4 

Praca z młodzieżą niedostosowaną 

społecznie 

30 ćw. zal. oc   2 

Konwersatorium w języku obcym 30ćw zal. 30ćw zal. oc. 4 

Edukacja zdrowotna  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 

 240 3 egz. 255 4 egz. 64 

ECTS 

 


