
KARTA PRZEDMIOTU  

 

 Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of mental work for the deaf 

Kierunek studiów  Pedagogika 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina Pedagogika 
Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Aleksandra Borowicz 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 
konwersatorium 30 2 

ćwiczenia   
laboratorium   

warsztaty   
seminarium   
proseminarium   

lektorat   
praktyki   

zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   

translatorium   
wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 
 

 

 Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi metodyki uczenia się. 
C2. Zapoznanie studentów z zasadami wystąpień publicznych i przygotowywania prac 
dyplomowych. 

C3. Twórcze poszukiwanie skutecznych sposobów uczenia się oraz układanie planów samorozwoju 
naukowego. 

 



 

 

 Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 Student zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego. 

K_W09; P7U_W2; 
P7U_WK2 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student potrafi przyjmować rolę lidera w zespole: wyznaczać cele 

własnego działania i monitorować ich realizację oraz animować 
działania, współpracować z innymi specjalistami, nauczycielami i 
opiekunami w celu podnoszenia swoich kompetencji. 

K_U08;  
P7U_U2;  
P7U _UO1; 
P7U_UO2 

   
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki i profesjonalizmu w 
środowisku pracy, podejmowania działań w zakresie 
samorozwoju, odpowiedzialnego przygotowania się do pracy, 
podejmowania decyzji, uwzględniając ich skutki 
wobec środowiska, dla dobra którego działa. 

K_K05; P7U_K1; 

P7U _KR1; 

 

 Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Uczelnia bez tajemnic. Władze i struktura, statut, regulamin studiów. 

2. Sztuka skutecznego uczenia się, zapamiętywania i przygotowywania do zajęć. 

3. Organizacja pracy własnej, samomotywacja, przygotowanie do zaliczeń i egzaminów. 

4. Prezentacja i zasady wystąpień publicznych. "Mowa ciała". Strategie radzenia sobie ze stresem. 

5. Praca z tekstem czytanym. Techniki sporządzania notatek i fiszek bibliograficznych. 

6. Sztuka pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych (redakcja i edytorstwo). 

7. Kreatywne pomysły dotyczące samorozwoju naukowego. 

 

 Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 wykład problemowy; 
dyskusja 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 

Karta oceny; 
Zapis w arkuszu ocen. 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Praca z tekstem/analiza 

tekstu; 
Dyskusja; 
Burza mózgów 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych; 
Praca pisemna; 
Prezentacja; 

Karta oceny; 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej; 
Karta oceny projektu; 



Zapis w arkuszu ocen; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Burza mózgów; 

dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

Przygotowanie/wykonanie 
projektu; 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 

Zapis w arkuszu ocen; 
Karta oceny projektu 

 

 

 Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, posiada pogłębioną znomość 

omawianych treści; wykazał się znajmością zalecanych pozycji bibliograficznych; Na zaliczeniu końcowym 

osiągnął wynik wskazujący na znajmości treści programowych w przedziale między 91-100%. 

Ocena dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, posiada uporządkowaną znomość 

omawianych treści, ujawnił nieznaczne braki w znajmości omawianych zagadnień lub w studium 

obowiązkowej literatury przedmiotu. Na zaliczeniu końcowym osiągnął wynik wskazujący na znajmości 

treści programowych w przedziale między 71-90%. 

Ocena dostateczna: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, posiada elementarną znajomość 

omawianych treści, jednak ujawnił braki w znajmości omawianych zagadnień lub w studium 

obowiązkowej literatury przedmiotu. Na zaliczeniu końcowym osiągnął wynik wskazujący na znajmości 

treści programowych w przedziale między 51-70%. 

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął zakładnych efektów kształcenia, wykazywał poważne braki 

w znajomości poruszanej problematyki przedmiotu. Na zaliczeniu końcowym osiągnął wynik wskazujący 

na znajmości treści programowych poniżej 50%. 

 

 Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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