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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. 30ćw zal. + egz. 6 

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

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

Podstawy kształcenia ustawicznego 30w zal. + egz.   4 

Wybrane zagadnienia filozofii 30w zal 30w zal. + egz. 4 

Wybrane zagadnienia etyki   30w zal. oc. 2 

Ustawodawstwo społeczne 30w zal. + egz.   4 

Podstawy ekonomii oraz teorii organizacji i 

zarządzania 

30ćw zal. oc. 30ćw zal. oc. 4 

Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka   30w zal. + egz. 4 

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka 30ćw zal. oc.   4 

Teoria i metodyka pracy socjalnej   30w 

+ 

45ćw 

zal. 

 

zal. oc. 

6 

Aksjologia pracy socjalnej   30w zal. oc. 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 

Wychowanie fizyczne 30ćw zal. 30ćw zal. 2 

Ochrona własności intelektualnej   5w zal. 0 

BHP i ergonomia 5w zal.   0 

 335 2 egz. 410 5 egz. 62 ECTS 

 

ROK II 
Przedmiot Liczba godzin 

semestr 

zimowy 

Forma 

ukończenia 

semestr 

zimowy 

Liczba 

godzin 

semestr 

letni 

Forma 

ukończenia 

semestr 

letni 

ECTS 

Teoria i metodyka pracy socjalnej 30w 

+30ćw 

zal. + egz. 

zal. oc. 

  6 

Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej   30ćw 

 

zal. oc. 2 

Andragogika 30w zal. 30ćw zal. + egz. 6 

Praca socjalna w DPS 15ćw zal. oc.   1 

Praca socjalna w OPS   15ćw zal. oc. 1 

System prawny i struktura organizacyjna 

pomocy społecznej 

15ćw 

 

zal. oc.   1 

Migracje i pomoc migrantom 30ćw zal. oc.   2 

Diagnoza i pomoc w środowisku 

wielokulturowym 

30ćw zal. 30ćw zal. oc. 4 

Psychologia kliniczna 30w zal. + egz.   4 

Prawo rodzinne i opiekuńcze 15w zal. oc.   1 

Pedagogika społeczna   30w zal. + egz. 4 

Kierunki współczesnej humanistyki  

i nauk społecznych 

30w zal. + egz.   4 



Metodologia badań społecznych   30w zal. oc. 2 

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

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

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

Wsparcie dorosłych w sytuacji kryzysowej 30w zal. oc.   2 

Technologia informacyjna 30ćw zal.   2 

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

Przedmioty fakultatywne 

z listy przedmiotów  

30ćw zal. oc. 30ćw zal. oc. 4 

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

godz. sem. letni) 

 zal.  zal. 6 

 345 2 egz. 345 4 egz. 61 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. 10 

Projekt socjalny 30ćw zal. oc.   2 

Polityka społeczna   30ćw zal. oc. 2 

Patologie społeczne   30w zal. + egz. 4 

Działalność socjalna w tradycji prawosławnej   30w zal. oc. 2 

Działalność socjalna w tradycji ewangelickiej   30w zal. oc. 2 

Działalność socjalna w tradycji katolickiej   30w zal. oc. 2 

Praca socjalna z wybranymi kategoriami 

wspomaganych 

15w 

+15ćw 

zal. 

+zal. oc. 

15w 

+15ćw 

zal. + egz. 

zal. 

6 

Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i 

zatrudnienie socjalne  

15ćw zal. oc.   1 

Działalność pożytku publicznego i wolontariat  15w zal. oc.   1 

Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych 

  15ćw zal. oc. 1 

Organizowanie społeczności lokalnej oraz 

zasady funkcjonowania samorządu 

terytorialnego 

15w zal. oc.   1 

Psychopedagogika pracy i organizacji 30w zal. + egz.   4 

Pedagogika resocjalizacyjna 30w zal. + egz.   4 

Wybrane zagadnienia gerontologii 30w zal. + egz.   4 

Mediacje w pracy z rodziną 30ćw zal. oc 30ćw zal. oc. 4 

Praca z młodzieżą trudną 30ćw zal. oc 30ćw zal. + egz. 4 

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

Praktyka 120 godz. sem. zimowy  zal.   6 

 315 3 egz. 315 3 egz. 64 ECTS 

 


