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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawowe pojęcia pedagogiki 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basic notions of pedagogy 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Marian Nowak 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Podstawowe problemy pedagogiki i wychowania  

C2 Refleksja nad złożonością oddziaływań edukacyjnych: wychowania, kształcenia, nauczania i 
uczenia się 

 

C3 Kształtowanie umiejętności definiowania terminów oraz porównywania i klasyfikowania pojęć 
pedagogicznych 

 

C4 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy pedagogicznej i odnoszenia jej 
do działalności wychowawczej 
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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 Zna i rozumie, charakteryzuje i wyjaśnia koncepcję integralnego 
rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie historycznym, 
filozoficznym, antropologicznym, teologicznym, religijnym i 
psychologicznym 

P7U_W2 

W_02 Znam rozumie, charakteryzuje specyfikę przedmiotową i 
metodologiczną pedagogiki (główne szkoły, orientacje badawcze, 
strategie i metody badań ilościowych i jakościowych), identyfikuje i 
wyjaśnia zależności między stanowiskami i podejściami 
metodologicznymi w pedagogice i w dyscyplinach pokrewnych 
(głównie socjologii i psychologii) 

 

W_… Zgodnie z  wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia 
skoncentrowaną tematycznie na problematyce jednej z subdyscyplin 
pedagogiki, w sposób pogłębiony zna, rozumie i prezentuje teorie, 
metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze, wyjaśnia ich 
proweniencje i wskazuje relacje miedzy nimi 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  P7S_UW1 

U_02  P7S_UW2 

U_….  P7S-UW4 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01   

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

 

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    

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01    

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01    

K_02    

K_...    
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

… 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


