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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Diagnoza psychologiczna w pedagogice 

specjalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychological diagnosis in special education 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Klaudia Martynowska  

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 –   podstawowa wiedza z zakresu podstaw diagnostyki 

psychologicznej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – kształtowanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod i technik diagnostycznych 

C2 - kształtowanie u studentów umiejętności przeprowadzenia diagnozy psychologicznej w 

zakresie pedagogiki specjalnej   
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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 Student identyfikuje ogólne koncepcje oraz procesy 

prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka 

KW_03 

W_02 Student wskazuje elementy procesu diagnostycznego w 

pedagogice specjalnej 

KW_08 

W_03 Student zna i rozumie metody i techniki diagnostyczne osób ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

KW_05; KW_08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi dokonywać wyboru metod i technik 

diagnostycznych 

K_U3 

U_02 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie 

diagnostyczne wybranego obszaru zaburzonego rozwoju 

człowieka  

K_U03 

U_03 Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, 

diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji 

edukacyjnych  

K_U02; K_U05 

U_04 Student potrafi sformułować wnioski diagnostyczne w 

pedagogice specjalnej  

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student 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 edukacyjną; 

poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 

nieprawidłowych działań pedagogicznych.  

K_K06 

K_02 Student jest wrażliwy na problemy z obszaru pedagogiki 

specjalnej  oraz charakteryzuje się otwartością i komunikacją z 

osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi; 

K_K03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

• Przegląd koncepcji prawidłowego rozwoju człowieka 

• Przegląd koncepcji i teorii zaburzonego rozwoju człowieka  

• Omówienie elementów procesu diagnostycznego. Analiza problemów etycznych 
związanych z procesem diagnostycznym 

• Przegląd metod i technik diagnostycznych wykorzystywanych w diagnozie psychologicznej 
osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

• Omówienie problemów związanych z diagnozą funkcjonowania poznawczego człowieka.  

• Przegląd narzędzi diagnostycznych w pedagogice specjalnej 

• Dobór narzędzi diagnostycznych do problemów rozwojowych człowieka 

• Ćwiczenie umiejętności obserwacji w celu przeprowadzenia diagnozy psychologicznej w 
pedagogice specjalnej  
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• Przygotowanie i formułowanie wniosków diagnostycznych 

 

1. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca w parach Think-Pair-

Share 

Karta myśli Karta myśli 

W_02 Praca w parach Think-Pair-

Share 

Karta myśli Karta myśli 

W_03 Praca w parach Think-Pair-

Share 

Karta myśli Karta myśli 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupach  Obserwacja Karta obserwacji 

U_02 Praca w grupach  Obserwacja Karta obserwacji 

U_03 Praca w grupach  Obserwacja Karta obserwacji 

U_04 Praca w grupach  Obserwacja Karta obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach  Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Praca w grupach  Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

2. Kryteria oceny, wagi… 

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%) 
2. Wykonanie konkretnych zadań postawionych przez prowadzącego na 
poszczególnych etapach realizacji programu zajęć (50%)  
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3. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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