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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika społeczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social pedagogics 

Kierunek studiów  Pedagogika  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Pedagogika  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL  
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30  II  3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z pedagogiki ogólnej. 

Gotowość do własnej refleksji nad teorią i praktyką pedagogiczną 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z genezą i kształtowaniem się pedagogiki społecznej oraz jej 

problematyką.  
Zapoznanie studentów z kierunkami działalności społecznej oraz podstawowymi pojęciami, 

zadaniami, funkcjami i standardami z zakresu pedagogiki społecznej.   

Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami i organizacjami działalności 

społecznej i socjalnej.   
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 W sposób pogłębiony zna, rozumie i prezentuje podstawowe 
pojęcia, zadania i funkcje pedagogiki społecznej, ma również 
pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 
wychowawczych oraz metodach pracy socjalnej i uczestnikach 
działalności pomocowej, profilaktycznej i kompensacyjnej.  

 

K_W03 

   

   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wnikliwie obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje 
na temat zjawisk społecznych, interpretować je z punktu widzenia 
problemów edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki 
społecznej oraz wskazywać istotne obszary pracy socjalnej. 

 

K_U02 

   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do dostrzegania ludzkich problemów i podejmowania 
współpracy z otoczeniem w celu ich rozwiązywania oraz do 
aktywnego uczestnictwa w grupach charytatywnych i organizacjach 
wolontariackich.  

 

K_K03 

K_02 Jest gotów do uczestnictwa w wybranych uroczystościach 
kulturalnych organizowanych przez władze Uniwersytetu. 

 

K_K08 

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe przedmiotu: 

-geneza i rozwój pedagogiki społecznej;  

-miejsce pedagogiki społecznej wśród innych nauk;  

-twórcy pedagogiki społecznej;  

-przedmiot badań pedagogiki społecznej;  

-charakterystyka podstawowych pojęć stosowanych w pedagogice społecznej;  

- środowisko życia i jego przetwarzanie;  

-potrzeby indywidualne i społeczne;  

-metody pracy socjalnej;  

-opis wybranych instytucji opieki i pomocy. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W03 Wykład 
konwersatoryjny 

Test  Uzupełniony i 
Oceniony Test 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K_U02 Obserwacja Obserwacja Notatki  

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K03 Obserwacja Obserwacja Notatki 

K_K08 Obserwacja Obserwacja Notatki 

    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi:  

Student otrzymuje odpowiednią ocenę  w zależność od ilości uzyskanych punków z testu 

zaliczeniowego: Test zawiera 30 pytań – za jedno pytanie można uzyskać max 1 punkt. Kryteria oceny 

z testu zaliczeniowego: 1p-8p = niedostateczny; 9p-16p= dostateczny; 17p-24p= dobry; 25p-30p= 

bardzo dobry.    

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

7    

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1972. 

Kawula S., (red), Pedagogika społeczna, dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 
2006.  

Murynowicz – Hetka E., Pedagogika społeczna, t. I i II, PWN, Warszawa 2006.  

Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Wyd. „Żak", Warszawa 1995. 

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa 

2008.  

Literatura uzupełniająca 

Kawula S., Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 2001.  

Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 

1999.  

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna i praca 

socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Warszawa 1996.  

Cichosz M., Polska pedagogika społeczna, w latach 1945-2003 (wybór tekstów 

źródłowych), t. I, II, III, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.  

 

 


