
K_W01
w zaawansowanym stopniu wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne i 

socjologiczne, stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej;
P6U_W P6S_WG A x x x

K_W02
różne rodzaje instytucji, struktur i więzi społecznych oraz rządzące nimi 

prawidłowości;
P6U_W P6S_WK A x

K_W03
zasady ochrony własności intelektualnej oraz zachowania bezpieczeństwa i 

higieny pracy;
P6U_W P6S_WK A x x

K_W04

w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia psychologii: procesy 

poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, 

myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i 

motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia; 

psychologię różnic indywidualnych - różnice w zakresie inteligencji, 

temperamentu, osobowości i stylu poznawczego;

P6U_W P6S_WG B.1.W1.  x x

K_W05

w zaawansowanym stopniu proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, 

adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, motoryczny i 

psychoseksualny; rozwój procesów poznawczych (myślenia, mowy, 

spostrzegania, uwagi, pamięci); rozwój społeczno-emocjonalny i moralny; 

zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania; normę rozwojową; 

rozwój w kontekście wychowania; dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u 

uczniów; zaburzenia zachowania; zagadnienia nieśmiałości i 

nadpobudliwości;

P6U_W P6S_WG B.1.W2. x x

K_W06

teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich 

uwarunkowania, sytuację interpersonalną, zagadnienia empatii, zachowań 

asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, 

stresu i radzenia sobie z nim, porozumiewania się ludzi w instytucjach; 

reguły współdziałania; procesy komunikowania się; style komunikowania 

się uczniów i nauczyciela; zasady porozumiewania się emocjonalnego w 

klasie i w sytuacjach konfliktowych; bariery w komunikowaniu się, w 

szczególności w klasie; różne formy komunikowania się - autoprezentację, 

aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną; wpływ 

mediów na zmiany współczesnej komunikacji oraz na proces wychowawczy;

P6U_W P6S_WK B.1.W3.  x x

K_W07

w zaawansowanym stopniu proces uczenia się: modele uczenia się - 

koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia, metody i techniki uczenia się, 

trudności w uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich przezwyciężania, 

metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i 

zainteresowań, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz 

między uczniami;

P6U_W P6S_WG B.1.W4. x x

K_W08

w zaawansowanym stopniu pedagogikę jako dyscyplinę naukową: 

umiejscowienie pedagogiki wśród dziedzin nauk społecznych i 

humanistycznych, zakresy pedagogiki, paradygmaty pedagogiczne, 

podstawowe pojęcia pedagogiczne, w tym wychowania, kształcenia, 

edukacji i samowychowania;

P6U_W P6S_WG B.2.W1.
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K_W09

w zaawansowanym stopniu podstawowe teorie pedagogiczne, w tym nurty i 

kierunki, oraz konteksty normatywne, personalistyczne i społeczne w 

pedagogice; zagadnienia pedagogiki autorytarnej i nieautorytarnej, 

emancypacji i krytyczności w naukach o wychowaniu oraz antypedagogiki;

P6U_W P6S_WG B.2.W2.

K_W10

uwarunkowania edukacji, miejsca powstawania relacji edukacyjnych, 

kultury, ideologii, zagadnienie ekonomii w kontekście edukacji, zmiany i 

wyzwania edukacyjne XXI wieku;

P6U_W P6S_WK B.2.W3.

K_W11

w zaawansowanym stopniu funkcje wychowania, proces wychowania, jego 

strukturę, właściwości i dynamikę; zagadnienia przymusu i swobody w 

wychowaniu, wychowania jako wspomagania rozwoju, wychowania 

adaptacyjnego i emancypacyjnego, podmiotowości w wychowaniu; 

podstawowe środowiska wychowawcze: rodzinę, grupę rówieśniczą i 

szkołę; style i postawy wychowawcze; konteksty wychowania; źródła i 

przejawy kryzysu współczesnego wychowania; style wychowania;

P6U_W P6S_WG B.2.W4.

K_W12

w zaawansowanym stopniu proces planowania pracy pedagogicznej: cel, 

formy, środki i metody kształcenia; sposoby konstruowania pracy 

pedagogicznej nakierowanej na cel; zagadnienie ukrytego programu szkoły;

P6U_W P6S_WG B.2.W5.

K_W13

w zaawansowanym stopniu formy aktywności dziecka, w tym naukę i 

zabawę; zagadnienia rozwoju zainteresowań, poszerzania autonomii i 

samodzielności;

P6U_W P6S_WG B.2.W6.

K_W14

zagadnienia związane ze szkołą jako instytucją wychowawczą: środowisko 

społeczne klasy i szkoły, autokratyzm i demokrację w szkole, ukryty 

program szkoły, postawy nauczycieli i uczniów, pracę z grupą rówieśniczą, 

tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole, metody 

wychowawcze i ich skuteczność, problematykę umiejętności i trudności 

wychowawczych, konfliktów w klasie i w rodzinie, błędów 

wychowawczych, granic i mierników oddziaływań wychowawczych, 

kryzysu szkoły, zasad współpracy rodziny i szkoły oraz szkoły ze 

środowiskiem pozaszkolnym;

P6U_W P6S_WK B.2.W7.

K_W15

w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z zawodem nauczyciela: 

role zawodowe nauczyciela, wzór osobowy, postawę i kunszt nauczycielski, 

powinności nauczyciela i rozwój zawodowy, program wewnętrzny 

nauczyciela, przygotowanie zawodowe nauczyciela, etykę nauczycielską, 

zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela i wychowawcy, 

konieczność dokształcania i doskonalenia zawodowego jako warunków 

awansu zawodowego, problem stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli -

 przyczyny, symptomy, strategie zaradcze, choroby związane z 

wykonywaniem zawodu nauczyciela i profilaktykę w tym zakresie;

P6U_W P6S_WG B.2.W8.

K_W16

działania profilaktyczne w szkole: konstruowanie klasowych i szkolnych 

programów wychowawczo-profilaktycznych, promocję i ochronę zdrowia 

uczniów; diagnozę nauczycielską w kontekście działań profilaktycznych; 

zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - regulacje prawne, 

formy i zasady udzielania wsparcia;

P6U_W P6S_WK B.2.W9.

K_W17

proces adaptacji dziecka w przedszkolu i ucznia w szkole - rolę 

przedszkola, szkoły i rodziny; zagadnienia dojrzałości szkolnej, 

przygotowania dziecka do nauki w szkole oraz obowiązku szkolnego;

P6U_W P6S_WK B.2.W10.

K_W18

rolę kontaktów społecznych ucznia, w tym w grupie rówieśniczej, 

koleżeństwa, przyjaźni i konfliktów wśród uczniów; rolę osób znaczących i 

autorytetów; zagadnienia zmiany autorytetów, kryzysu autorytetu 

nauczyciela, rodzica i opiekuna, buntu okresu dorastania i jego funkcji; 

zagrożenia w wychowaniu młodzieży; podkultury młodzieżowe;

P6U_W P6S_WK B.2.W11.

K_W19

cel pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w przedszkolu i uczniami w 

szkole na różnych etapach edukacyjnych; istotę programu wychowawczego; 

zagadnienia edukacji zdrowotnej, bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i 

uczniów w szkole oraz poza nimi (zajęcia terenowe, wycieczki); potrzebę 

ochrony zdrowia dziecka, w tym zdrowia psychicznego; znaczenie edukacji 

dla bezpieczeństwa i dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

P6U_W P6S_WK B.2.W12.
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K_W20

doradztwo zawodowe: proces wspomagania ucznia w projektowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej, metody i techniki określania potencjału ucznia; 

znaczenie przygotowania uczniów do samokształcenia, pracy nad własnym 

rozwojem oraz do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy; pojęcia rynku 

edukacyjnego i rynku pracy, drogi rozwoju zawodowego; znaczenie uczenia 

się przez całe życie;

P6U_W P6S_WK B.2.W13.

K_W21

w zaawansowanym stopniu specyfikę przedszkola, szkoły lub placówki 

systemu oświaty, w której jest odbywana praktyka, w szczególności: 

zadania opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań 

pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj 

prowadzonej dokumentacji i program realizacji doradztwa zawodowego 

uwzględniający treści wynikające z przepisów dotyczących doradztwa 

zawodowego;

P6U_W P6S_WG B.3.W1.

K_W22
zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w 

szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi;
P6U_W P6S_WK

B.3.W2.       

E.3R.W1. 

K_W23
zadania charakterystyczne dla szkoły, placówki systemu oświaty oraz 

środowisko, w jakim one działają;
P6U_W P6S_WK E.3R.W2. 

K_W24
organizację, statut i plan pracy szkoły oraz program wychowawczo-

profilaktyczny;
P6U_W P6S_WK E.3R.W3. 

K_W25

w zaawansowanym stopniu definicje, pojęcia, zakresy, rys historyczny, 

polskie szkoły, twórców i ich dzieła, współczesne koncepcje i teorie, 

dylematy, kategorie i procesy w teorii i praktyce oraz podstawy teoretyczne 

metodyki właściwe dla studiowanej specjalności;

P6U_W P6S_WG E.1R.W1.

K_W26

diagnozę psychopedagogiczną, diagnozę deficytów, diagnozę potencjałów, 

modele diagnostyczne, diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego, 

diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie;

P6U_W P6S_WK E.1R.W2.

K_W27

w zaawansowanym stopniu dewiacje społeczne, koncepcje, teorie dewiacji 

społecznych, współczesne tendencje rozwoju dewiacji społecznych, 

etiologię, skutki dewiacji społecznych, profilaktykę i zapobieganie 

dewiacjom społecznym;

P6U_W P6S_WG E.1R.W3.

K_W28

edukację w perspektywie studiowanej specjalności, rolę szkoły jako 

środowiska społeczno-wychowawczego oraz środowiska inkluzji społecznej, 

rolę i zadania nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, funkcje 

wychowawcze szkoły, problemy wychowawcze we współczesnej szkole i 

środowisku szkolnym, specyfikę procesu nauczania i pracy szkolnej w 

instytucjach, placówkach systemu oświaty i ośrodkach o charakterze 

resocjalizacyjno-wychowawczym;

P6U_W P6S_WK E.1R.W4.

K_W29

prawno-społeczne uwarunkowania pracy pedagoga: podstawy prawne 

funkcjonowania instytucji, systemów krajowych i międzynarodowych oraz 

organizacji pozarządowych, zagadnienia pomocy rodzinie i poradnictwa 

wychowawczo-resocjalizacyjnego oraz inne procesy i zjawiska właściwe dla 

studiowanej specjalności;

P6U_W P6S_WK E.1R.W5.

K_W30

metodykę oddziaływań w placówkach właściwych dla studiowanej 

specjalności oraz teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań 

metodycznych; przyczyny stresu i wypalenia zawodowego pedagoga;

P6U_W P6S_WK E.2R.W1. 

K_W31

metodykę oddziaływań pedagogicznych w środowisku właściwą do 

studiowanej specjalności; teoretyczne podstawy środowiskowych 

oddziaływań metodycznych; zasady współpracy wychowawców ze 

środowiskiem; metody pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga w 

środowisku lokalnym i placówkach wsparcia dziennego streetworkerów i 

pedagogów podwórkowych.

P6U_W P6S_WK E.2R.W2. 

K_U01

posługiwać się zaawansowanymi technikami informacyjno-

komunikacyjnymi oraz korzystać z różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, 

w celu zdobywania i rozwijania swojej wiedzy i umiejętności;

P6U_U P6S _UW A x

K_U02
komunikować się w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
P6U_U P6S _UK A x

K_U03 obserwować procesy rozwojowe uczniów; P6U_U P6S _UU B.1.U1.  x x

K_U04 obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania; P6U_U P6S _UU B.1.U2.  x x

UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent potrafi:
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K_U05 skutecznie i świadomie komunikować się; P6U_U P6S _UK B.1.U3.  x

K_U06 porozumieć się w sytuacji konfliktowej; P6U_U P6S _UK B.1.U4.  x

K_U07

rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się, 

komunikowania się oraz w funkcjonowaniu społecznym, w tym 

uwarunkowane czynnikami środowiskowymi;

P6U_U P6S _UW B.1.U5.  x

K_U08 rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia ucznia; P6U_U P6S _UW B.1.U6.  x

K_U09 identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju uzdolnień i zainteresowań; P6U_U P6S _UW B.1.U7.  x

K_U10 radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami; P6U_U P6S _UO B.1.U8.  x x

K_U11
zaplanować, na podstawie świadomej autorefleksji, działania na rzecz 

rozwoju zawodowego;
P6U_U P6S _UO B.1.U9.  x x x

K_U12
rozpoznawać sytuacje zagrożeń w przedszkolu, szkole lub placówce 

systemu oświaty;
P6U_U P6S _UW B.2.U1.

K_U13
rozpoznawać i identyfikować style i nurty wychowania w praktyce 

edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;
P6U_U P6S _UW B.2.U2.

K_U14 zaprojektować podstawowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; P6U_U P6S _UO B.2.U3.

K_U15
 zaprojektować działania profilaktyczne w przedszkolu, szkole lub placówce 

systemu oświaty;
P6U_U P6S _UO B.2.U4.

K_U16 zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego; P6U_U P6S _UU B.2.U5.

K_U17 formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela; P6U_U P6S _UW B.2.U6.

K_U18
nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem 

pozaszkolnym;
P6U_U P6S _UO B.2.U7.

K_U19
zaobserwować funkcjonowanie dziecka, ucznia i nauczyciela w życiu 

przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty;
P6U_U P6S _UW B.3.U1.

K_U20
dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych 

sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
P6U_U P6S _UW B.3.U2.

K_U21

wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczycieli lub terapeutów, ich 

interakcji z uczniami lub wychowankami oraz sposobu, w jaki planują i 

przeprowadzają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze;

P6U_U P6S _UW E.3R.U1. 

K_U22
wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli lub specjalistów;
P6U_U P6S _UW E.3R.U2. 

K_U23
zaplanować i przeprowadzić zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych;
P6U_U P6S _UO E.3R.U3. 

K_U24

analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania 

psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne 

zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk;

P6U_U P6S _UU E.3R.U4. 

K_U25

analizować subdyscyplinę pedagogiki właściwą do studiowanej 

specjalności: przedstawiać jej rys historyczny, opisywać polskie szkoły, 

wymieniać jej twórców oraz ich dzieła; analizować proces socjalizacji w 

teorii i praktyce oraz stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy 

właściwej dla studiowanej specjalności;

P6U_U P6S _UW E.1R.U1.  

K_U26

analizować i stosować diagnozę psychopedagogiczną, diagnozę deficytów, 

diagnozę potencjałów, modele diagnostyczne, diagnozę źródeł 

nieprzystosowania społecznego, diagnozę osób zagrożonych i 

nieprzystosowanych społecznie;

P6U_U P6S _UW E.1R.U2. 

K_U27

analizować dewiacje społeczne; interpretować koncepcje i teorie dewiacji 

społecznych; określać współczesne tendencje rozwoju dewiacji społecznych, 

przyczyny niedostosowania społecznego i skutki dewiacji społecznych, a 

także stosować profilaktykę i zapobieganie dewiacjom społecznym;

P6U_U P6S _UW E.1R.U3. 
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K_U28

analizować edukację w perspektywie studiowanej specjalności, 

charakteryzować rolę szkoły jako środowiska społeczno-wychowawczego 

oraz środowisko inkluzji społecznej; analizować rolę i zadania nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów, funkcje wychowawcze szkoły; analizować i 

interpretować problemy wychowawcze we współczesnej szkole i 

środowisku szkolnym; określać specyfikę procesu nauczania i pracy 

szkolnej w instytucjach, placówkach systemu oświaty i ośrodkach o 

charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym;

P6U_U P6S _UW E.1R.U4. 

K_U29

analizować podstawy prawne funkcjonowania instytucji, systemów 

krajowych i międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych, 

zagadnienia pomocy rodzinie i poradnictwa wychowawczo-

resocjalizacyjnego oraz inne procesy i zjawiska właściwe dla studiowanej 

specjalności;

P6U_U P6S _UW E.1R.U5. 

K_U30

analizować metodykę oddziaływań w placówkach właściwych dla 

studiowanej specjalności oraz analizować i stosować teoretyczne podstawy 

instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; określać przyczyny stresu i 

wypalenia zawodowego pedagoga;

P6U_U P6S _UW E.2R.U1. 

K_U31

analizować i stosować metodykę oddziaływań pedagogicznych w 

środowisku właściwą do studiowanej specjalności; planować i realizować 

teoretyczne podstawy środowiskowych oddziaływań metodycznych; 

analizować i stosować zasady współpracy wychowawców ze środowiskiem; 

analizować i stosować metody pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga 

w środowisku lokalnym i placówkach wsparcia dziennego streetworkerów i 

pedagogów podwórkowych.

P6U_U P6S _UW E.2R.U2. 

K_K01
podejmowania wyzwań; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza 

się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań;
P6U_K P6S _KR A x x

K_K02

określania i podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 

dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności;

P6U_K P6S _KK A x x

K_K03 ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej; P6U_K P6S _KR
B.1.K1.

x x

K_K04 poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania; P6U_K P6S _KO
B.1.K2.

x

K_K05 okazywania empatii dzieciom i uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy; P6U_K P6S _KO
B.2.K1.        

E.2R.K1.  

K_K06
profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej i grupie 

wychowawczej;
P6U_K P6S _KO

B.2.K2.         

E.2R.K2. 

K_K07 samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej; P6U_K P6S _KR
B.2.K3.         

E.2R.K3. 

K_K08
współpracy z nauczycielami lub terapeutami w celu doskonalenia swojego 

warsztatu pracy;
P6U_K P6S _KR

B.2.K4.        

E.2R.K4. 

K_K09 autorefleksji nad rozwojem zawodowym; P6U_K P6S _KR E.1R.K1. 

K_K10 wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych; P6U_K P6S _KK E.1R.K2. 

K_K11
skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i 

nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy.
P6U_K P6S _KO

B.3.K1.         

E.3R.K1.  

* przedmiot wybieralny (specjalnościowy)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Absolwent jest gotów do:
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czej*

Systemy 

opiekuńcz

o-

wychowaw

cze w UE

Wykład 

monograf
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wyboru*

Pierwsza 

pomoc 

przedme

dyczna

Edukacja 

 

medialna

Pedeutol

ogia

Współcz

esne 

kierunki 

pedagogi
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B.1 Ogólne przygotowanie psychologiczne
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cznej
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wychowa
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a 

edukacji 

B.2 Przygotowanie pedagogiczne
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badań 
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problemó
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społeczny

ch i 

polityka 

społeczna*
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a rodziny*
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E.1 Przygotowanie merytoryczne
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Przedmioty specjalnościowe
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Praktyki zawodowe

Przedmiot specjalnościowy

Wolontari

at i 

praca w 

organiza

cjach 

pozarząd

owych*

Metodyka 

 pracy 

opiekuńc

zo-

wychowa

wczej*

Problemy 
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rodzin*
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wo 
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Matryca pokrycia efektów uczenia się

E.2 Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
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y emisji 

głosu

Praktyka specjalnościowa*
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yka 

psychope

dagogicz

na*

Przedmioty specjalnościowe

E.1 Przygotowanie merytoryczne

Mediacje 

rodzinne*

Trening 

umiejętn

ości 

wychowa

wczych*

Przedmioty specjalnościowe
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