
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogical Leadership 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedagogical Leadership 

Kierunek studiów  Pedagogika, pedagogika specjalna, e-pedagogika 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne, niestacjonarne  

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Klaudia Martynowska  
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I, III, V 2 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Sprawnośd językowa (angielski) na poziomie komunikatywnym 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przedstawienie wybranych koncepcji i zagadnieo teoretycznych z zakresu psychologii edukacji a 
w szczególności aspektów przywództwa w edukacji 
C2. Kształtowanie umiejętności analizy stylów przywództwa w kontekście edukacji 
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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 1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii 
edukacji, pedagogiki w odniesieniu do przywództwa w edukacji  
 
 

KW_01; K_W05 

W_02 2. Student charakteryzuje style przywództwa w procesie 
nauczania i zarządzania placówką oświaty 

K_W17 

W_03 3. Student opisuje innowacyjne metody nauczania na podstawie 
analizy najnowszych badao z zakresu psychologii edukacji oraz 
pedagogiki 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 1. Student potrafi wykorzystywad i integrowad wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii edukacji z 
zakresu przywództwa w procesie nauczania  
 
 

K_U02 

U_02 2. Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania 
własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich 
rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, poglądów i praktyk, różnych 
autorów w odniesieniu do innowacyjnych technik nauczania 

K_U05 

U_03 3. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, 
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania stylów przywódczych 
nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówką oświaty 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 1. 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 rozwiązao i możliwości korygowania 
nieprawidłowych działao pedagogicznych.  
 
 

K_K05 

K_02 2. Student jest wrażliwy na ludzi i ich problemy edukacyjne, 
gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w 
tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, 
oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach 
realizujących działania pedagogiczne. 

K_K07 

K_03 3. Student ma pogłębioną świadomośd poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 
zawodowego. 

K_K09 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Definiowanie przywództwa 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

2. Model przywództwa, który promuje szkoły odnoszące sukcesy 
3. Wyniki badao nad skutecznym i skutecznym przywództwem w polskich szkołach 
4. Międzynarodowe perspektywy skutecznego przywództwa w szkołach 
5. Wartości przywódcze: etyczne/moralne przywództwo 
6. Różne style przywództwa w edukacji 
7. Przywództwo transformacyjne i transakcyjne w praktyce 
8. Samodostępnośd w przyszłej pracy w edukacji 
9. Zwiększanie motywacji i zaangażowania nauczycieli 
10. Innowacyjne metody nauczania 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Metoda projektowa Ocena projektu Karta projektowa 

W_02 Metoda projektowa Ocena projektu Karta projektowa 

W_03 Metoda projektowa Ocena projektu Karta projektowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektowa Ocena projektu Karta projektowa 

U_02 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Karta obserwacji 

U_03 Metoda projektowa Ocena projektu Karta projektowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Karta obserwacji 

K_03 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie zna podstawowych zagadnieo z zakresu przywództwa w edukacji  

(U) - Student nie potrafi analizowad strategii oraz stylu przywództwa w edukacji 

(K) - Student nie jest aktywny podczas zajęd  

 

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna wybrane zagadnienia z zakresu przywództwa w edukacji  

(U) - Student potrafi analizowad pewne aspekty strategii oraz stylów przywództwa w 

edukacji (K) - Student rozumie potrzebę przygotowania do zajęd i aktywności, ale 

rzadko ją przejawia  

 

Ocena dobra  

(W) - Student zna większośd zagadnieo z zakresu przywództwa w edukacji  

(U) - Student potrafi analizowad aspekty strategii oraz stylów przywództwa w edukacji 

(K) - Student systematycznie przygotowuje się do zajęd i jest aktywny, potrafi pracowad 

w grupie  

 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student zna wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu przywództwa w edukacji  

(U) - Student potrafi dobrad odpowiedni styl przywództwa do potrzeb uczniów i 

placówki 

(K) - Student potrafi zorganizowad pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z 

innymi 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 
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