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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy prawne i ekonomiczne pedagogiki 
specjalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The legal and economic grounds of special 
pedagogy 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Emilia Czepczyńska 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 2 2 

 

Wymagania wstępne znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

zapoznanie z zasadami i podstawami prawnymi kształcenia specjalnego 
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Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 absolwent zna prawne podstawy kształcenia i wychowania 
osób niepełnosprawnych; 

absolwent zna 
społeczne podstawy 
kształcenia i 
wychowania 

W_06 

absolwent zna prawne podstawy zasad i norm obowiązujących w  
edukacji osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  

absolwent zna zasady 

i normy obowiązujące w 
edukacji osób ze 
specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

W_07 
absolwent potrafi wskazać podstawy prawne różnych form edukacji i  
wsparcia dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

absolwent zna 
współczesne podejścia 
do problemów osób ze 
specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i 
edukacyjnymi  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_02 absolwent potrafi interpretować, wyszukiwać i przetwarzać 
informacje na temat procesów i zjawisk społecznych z punktu 
widzenia problemów edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy z 
pedagogiki specjalnej i podstaw prawa i ekonomii 

absolwent potrafi 
rozpoznawać, 
interpretować, 
wyszukiwać i 
przetwarzać 
informacje na temat 
procesów i zjawisk 
społecznych, 
interpretować je z 
punktu widzenia 
problemów 
edukacyjnych z 
wykorzystaniem 
wiedzy z pedagogiki 
specjalnej i innych 
nauk społecznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_05 absolwent jest gotów do przestrzegania zasad profesjonalizmu w 
środowisku pracy, podejmowania działań w zakresie samorozwoju 
(wie gdzie szukać odpowiednich przepisów do konkretnych 
podejmowanych działań), odpowiedzialnego przygotowania się do 
pracy 

absolwent 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. 

 

III. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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Nauki prawne. Podział prawa na gałęzie, podstawowe zagadnienia z prawa cywilnego, 
administracyjnego i konstytucyjnego. Zasady kształcenia dziecka z niepełnosprawnością. 
Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Organizacja kształcenia specjalnego. Finansowanie 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. 

 

IV. 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 konwersatoryjny zaliczenie pisemne uzupełnione i 
sprawdzone zaliczenie 
pisemne 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja   

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja   

K_02    

K_...    

 

 

V. Kryteria oceny, wagi… 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi na zaliczeniu 

pisemnym (pytania testowe, krótkie opisowe, do uzupełnienia).  

Wymogi na poszczególne oceny:  

dst: 50-60%  

dst+: 61-70%  

db: 71-80%  

db+: 81-90%  

bdb: 91-100% 
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VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


