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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Filozofia 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 3 (W - 1; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W - 15; Ćw. - 15) 

Koordynator dr Bogusław Wójcik 

Prowadzący dr Bogusław Wójcik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Tak 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student posiada podstawową więdzę o człowieku  

 zna przyczyny i specyfikę problemów człowieka 

 rozumie zasady kształtowania przez człowieka środowiska 
społeczno-kulturowego 

 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w 
szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu 

(PS_W05; PS _W06) 
 
Umiejętności: 

 umie obserwować zjawiska i procesy społeczne oraz analizować i 
interpretować ich przyczyny, przebieg i skutki 

 potrafi poprawnie posługiwać się systemami normatywnymi oraz 
wiedzą w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych 

 bierze udział w dyskusjach, umiejętnie wyraża swoje racje oraz 
potrafi ich bronić 

(PS _U01; PS _U07; PS _U15) 
 
Kompetencje społeczne: 

 krytycznie ocenia poziom posiadanej wiedzy oraz zdaje sobie 
sprawę z konieczności ciągłego doskonalenia się 

 potrafi komiunikować się z otoczeniem 

 jest gotowy do etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki działań własnych oraz osób, za które 
bierze odpowiedzialność.  

(PS _K01; PS _K02; PS _K04) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

wykład, prezentacje, dyskusja, analiza tekstów oraz casów 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy obejmujący sprawdzian 
wiedzy (W) 
Cześć ćwiczeniowa – aktywny udział w ćwiczeniach, formułowanie 
argumentów i wniosków w dyskusjach, logiczne ciągi rozumowania, 
przeprowadzane analizy, wypowiadane opinie itp. stanowić będą podstawę 
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oceny, w jakim stopniu student opanował efekty kształcenia w zakresie 
wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy jednokrotnego wyboru 
spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny pozytywnej jest 
znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia. Egzamin odbywa się w sesji egzaminacyjnej. 
Cześć ćwiczeniowa – przygotowanie i interpetacja tekstu źródłowego; 
przygotowanie krótkiej pracy pisemnej; udział w dyskusjach. Podstawą 
zaliczenia ćwiczeń będzie znajomość co najmniej 51% materiału oraz 
osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po 
zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

1. Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez 
studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, 
w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, 
posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Prezentacja historycznych uwarunkowań rozwoju idei filozoficznych 
umożliwi studentom dostrzeżenie znaczenia filozofii w kształtowaniu się 
podstaw współczesnego myślenia racjonalnego i naukowego oraz 
poszukiwania  nowych form organizacji społecznej. Analiza wybranych 
zagadnień z zakresu filozofii poznania (ograniczenia poznania i błędy 
poznawcze), metafizyki (koncepcje umysłu), antropologii (problem wolnej 
woli), filozofii nauki (w jaki sposób następuje  postęp w nauce) oraz etyki 
(bieżące dylematy moralne) stanowić będzie dodatkowo przykład 
praktycznego znaczenia myśli filozoficznej dla funkcjonowania 
współczesnych społeczeństw. Studenci dostrzegą również ścisłe związki 
pomiędzy ideami filozoficznymi a założeniami programów społecznych. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Wprowadzenie – filozofia jako źródło myślenia racjonalnego i 

sposób bycia. Greckie korzenie filozofii, a myśl Wschodu. 
2. Filozofia poznania w poszukiwaniu pewności i granic poznania. 
3. Jaka jest ostateczna struktura rzeczywistości? Problemy klasycznej 

i współczesnej metafizyki.  
4. Człowiek istota niezgłębiona – antropologiczne próby ujęcia istoty 
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człowieczeństwa.  
5. Czy nauki przyrodnicze są w stanie wyjaśnić wszystko? Filozofia 

nauki w poszukiwaniu modelu nauki. 
6. Religia i religijność w ujęciu filozoficznym. Znaczenie religii w życiu 

współczesnych społeczeństw – od utraty potrzeby społecznego 
zaangażowania po fundamentalizm religijny. Współcześni myśliciele 
jako kontestatorzy i obrońcy religii. 

7. Filozofia współczesna: kontynentalna i anglosaska. Przegląd 
zachodnich szkół filozoficznych: fenomenologia, egzystencjalizm, 
filozofia analityczna, postmodernizm. 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

Analiza fragmentów wybranych tekstów: 
1. John Locke, "List o Tolerancji"; 
2. Thomas Hobbes, "Lewiatan"; 
3. Józef M. Bocheński, "Sens życia"; 
4. Turing, Maszyna licząca a inteligencja; 
5. D. Parfit, Tożsamość nie jest ważna; 
6. P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej; 
7. F. Fukuyama, Koniec człowieka 
8. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej 
9. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. P.K. McInerney, Wstęp do filozofii, Poznań 1998; A.B. Stępień, 

Wstęp do filozofii, Lublin 2001; J. Hartman, Wstęp do filozofii, 
Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
1. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005; M. Geier, 

Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina, 
Warszawa 2000. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 52,5 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (1 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 27 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Pedagogika ogólna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 60 (W-30, Ćw. – 30) 

Koordynator Dr Wanda Kulesza 

Prowadzący Dr Wanda Kulesza 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Nie 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje  podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki  

 student posiada  pedagogiczną wiedze o człowieku i jego relacjach 
n płaszczyźnie edukacyjno – wychowawczej 

(PS_W01; PS_W05) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi posługiwać się teoretycznymi pojęciami w obszarze 
nauk o wychowaniu 

 potrafi dokonywać oceny sytuacji wychowawczej w rzeczywistości 
edukacyjnej 

(PS_U03; PS_U06) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student współpracuje w grupie 

 student prezentuje postawę gotowości permanentnego kształcenia i 
doskonalenia wiedzy przedmiotowej 

(PSK_K03, PS_K01) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład interaktywny, projekty i prezentacje studentów, praca w grupach, 
dyskusja, metody aktywizujące nauczanie 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Wykłady – egzamin pisemny -  testowy 
Ćwiczenia – ocena wykonanych projektów, uczestnictwo w zajęciach (co 
najmniej 70%), aktywność w  prowadzonych dyskusjach) 
Student winien  wykazać się opanowaniem wszystkich  efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje  sprawdzian wiedzy (W), zaprezentowanie projektu 
tematycznego oraz udział w dyskusjach jest sprawdzianem wiedzy (W), 
umiejętności (U) oraz kompetencji społecznych (K) 
student może być oceniony na ocenę niedostateczną wówczas, gdy  nie 
zrealizował jednej a części składowych kompetencji  (W,U,K) 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego jest 
opanowanie co najmniej 51% wiedzy przedmiotowej z wykładów 
Podstawą zaliczenia ćwiczeń  jest  obecność na zajęciach (70%) oraz 
zrealizowanie grupowego projektu z wybranego tematu przedmiotowego. 
Ponadto , oceniana jest również aktywność – udział studenta w dyskusjach 
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na zajęciach ćwiczeniowych poprzez obserwacje osoby prowadzącej  
1. Ocena niedostateczna  (2.0)– wystawiana jest wówczas, kiedy 

student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia – w 
wymiarze jednej z trzech składowych założonych efektów  (W,U,K) 

2. Ocena dostateczna (3.0) – wystawiana jest wówczas, jeżeli student 
zrealizuje  zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 51% 

3. Ocena dostateczny plus (3,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 61 – 70% 

4. Ocena dobry (4.0 – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 71 – 80% 

5. Ocena dobry plus (4,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 81 – 90% 

6. Ocena bardzo dobry (5.0) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 91 – 100% 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i 
dziedzinami pedagogiki a także zasadami, metodami działań 
wychowawczych w różnych środowiskach społecznych (wykłady) 
Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci będą analizować aktualne zjawiska  
wychowawcze podczas zajęć dyskusyjnych a także prezentować swoją 
wiedzę i postawy poprzez wykonywanie grupowych projektów i prezentacji  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Zajęcia  organizacyjne i wprowadzające, pedagogika jako nauka (2 

godz.) 
2. Metody badań w pedagogice (2 godz) 
3. Związki pedagogiki z innymi naukami społecznymi  (z filozofią, 

socjologią, medycyną, psychologią)  (2 godz.) 
4. Idee wychowania na przestrzeni dziejów (2 godz.) 
5. Dziedziny  wychowania   (wychowanie intelektualne, estetyczne, 

politechniczne, moralne, fizyczne) (4 godz.) 
6. Socjalizacja  - koncepcje socjalizacji w ujęciu psychologicznym,  

funkcjonalnym, humanistycznym, teorii konfliktu, behawioralnym (2 
godz.) 

7. Uczenie się jako gówna kategoria społeczna (teorie uczenia się, 
”Biała Księga”, uczenie się przez całe życie) (2 godz) 

8. Cele wychowania, cele kształcenia (2 godz) 
9. Metody wychowania, klasyczne metody nauczania ( 2 godz.) 
10. Systemy edukacyjne wczoraj i dziś – teorie doboru treści 

kształcenia  (2 godz) 
11. Środowisko wychowawcze (rodzaje  środowisk wychowawczych (2 

godz) 
12. Dylematy współczesnego wychowania. (eurosieroctwo, globalny 

nastolatek, macdonaldyzacja, globalizacja – wpływy na zachowania 
współczesnej młodzieży) (2 godz) 

13. Andragogika – wychowanie i kształcenie ludzi dorosłych (2 godz) 
14. Współczesny pedagog – sylwetka osobowa, wymogi edukacyjne, 

problematyka moralna w postępowaniu edukacyjnym i 
wychowawczym. (2 godz) 
 

Ćwiczenia: 
1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Podanie literatury i 
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wymagań zaliczenia przedmiotu. Przydział tematyki prac 
projektowych, referatów – objaśnienie wymagań dom pracy własnej. 
(2 godz.) 

2. Praktyczna realizacja wybranych metod badań pedagogicznych – 
opracowanie kwestionariusz ankiety ;lub wywiadu, diagnoza relacji 
interpersonalnych w grupie młodzieżowej na podstawie 
stosowanych technik socjometrycznych  (6 godz) 

3. Wychowanie wczoraj i dziś – dyskusja w oparciu o prace 
studentów. Ponadczasowe wartości  edukacyjne (2 godz) 

4. Systemy edukacyjne wczoraj i dziś. Współczesne alternatywne 
systemy edukacji – w Polsce i na  świecie. Dyskusja na podstawie 
przedstawionych przez studentów prac (4 godz) 

5. Rodzina jako środowisko wychowawcze. Rodzina we 
współczesnym świecie (2 godz) 

6. Szkoła jako środowisko wychowawcze – dylematy współczesnej 
szkoły. (2 godz) 

7. Media – ich wpływ na rozwój i wychowanie współczesnej młodzieży. 
(2 godz.) 

8. Rola religii w wychowaniu dzieci i młodzieży. (2 godz) 
9. Najskuteczniejsze metody wychowania – problematyka  kary i 

nagrody w wychowaniu (2 godz) 
10. Idee globalizacji – ich odzwierciedlanie w wychowaniu 

współczesnego nastolatka. (2 godz) 
11. Możliwości kształcenia i wychowania ludzi dorosłych. 

Psychologiczna i pedagogiczna charakterystyka ucznia dorosłego 
ich możliwości i sytuacja we współczesnym świecie społecznym (2) 

12. Sylwetka współczesnego pedagoga. (2 godz.) 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Goban – Klas Z., Cywilizacja medialna. Warszawa 2006 
2. Górniewicz J.,Teoria wychowania (wybrane problemy) wyd. 2 Toruń 

– Olsztyn 1996 
3. Hejnicka – Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Warszawa 2008 
4. Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik 

akademicki. 2012 
5. Kwieciński Z.,  Śliwerski B., Pedagogika T: I i II Warszawa 2004 
6. Kubiak – Szymborska E., Zając D., Podstawowe problemy teorii 

wychowania. Konteksty współczesnych przemian. Bydgoszcz 2006 
7. Łobocki M., ABC wychowania. Wyd 2 Lublin 1999 
8. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2009 
9. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania.Warszawa 2008 
10. Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. T: I,II,III 

Warszawa 2006 
11. de Tchorzewski A.M.,(red) Wychowanie w kontekście teoretycznym. 

Bydgoszcz 1999 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 30 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 



12 
 

Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 30 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 65,5  godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 42 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy ekonomii 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.3 Ekonomia: 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 3 (W - 1; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W - 15; Ćw. - 30) 

Koordynator Dr inż. Jarosław Mikołajczyk 

Prowadzący Dr inż. Jarosław Mikołajczyk 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikro i 
makroekonomii  

 rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów 
gospodarczych 

 ma wiedzę na temat gospodarki rynkowej i jej mechanizmów 

 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi ekonomiczno-
społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach 

 ma podstawową wiedzę na temat zachowania człowieka w zakresie 
zaspokajania potrzeb, zachowań konsumenckich i producenta 

(PS_W01; PS _W03; PS _W05; PS _W08; PS _W09; PS _W10) 
 
Umiejętności: 

 posiada umiejętność przewidywania zachowań ludzkich, w tym 
członków organizacji 

 posiada umiejętność interpretacji i oceny podstawowych zjawisk 
ekonomicznych 

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na 
konstruowania i prowadzenie prostych badań ekonomicznych, 
potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki 

- (PS _U01; PS _U02; PS _U04; PS _U07; PS _U13) 
Kompetencje społeczne: 

 myśli i działa ze zrozumieniem podstawowych zjawisk 
ekonomicznych 

 ma świadomość konieczności ciągłego obserwowania zjawisk 
ekonomiczno-społecznych zachodzących w otoczeniu  

(PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, zadania obliczeniowe, praca w 
grupach, dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy 
Cześć ćwiczeniowa – cztery sprawdziany pisemne 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzu 
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(W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy jednokrotnego wyboru 
spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny pozytywnej jest 
znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia. Egzamin odbywa się w sesji egzaminacyjnej. 
Cześć ćwiczeniowa – cztery sprawdziany pisemne. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianów jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami 
ekonomicznymi. Część wykładowa w zakresie mikroekonomii obejmować 
będzie głównie elementy teorii racjonalnych wyborów konsumenta i 
producenta oraz teorii rynku. W zakresie makroekonomii pojęcia związane z 
dochodem narodowym, wzrostem gospodarczym i gospodarką w zakresie 
międzynarodowym, a także główne problemy współczesnej gospodarki 
rynkowej. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii (1 h) 
2. Historia myśli ekonomicznej (1 h)  
3. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze (1 h) 
4. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej (1 h) 
5. Gospodarstwo domowe (1 h) 
6. Przedsiębiorstwo (1 h) 
7. Dochody i ich podział (1 h) 
8. Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu gospodarczego (1 h) 
9. Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa (1 h) 
10. Budżet państwa (1 h) 
11. System pieniężny (1 h) 
12. Cykle koniunkturalne (1 h) 
13. Bezrobocie (1 h) 
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14. Inflacja (1 h) 
15. Międzynarodowa współpraca gospodarcza (1 h) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Rynek, popyt, podaż i równowaga rynkowa 
2. Teoria wyboru konsumenta 
3. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie 
4. Równowaga przedsiębiorstwa. Sprawdzian I 
5. Produkt i dochód narodowy 
6. Determinanty dochodu narodowego 
7. Wzrost gospodarczy 
8. Budżet państwa. Polityka fiskalna. Sprawdzian II 
9. Pieniądz i polityka monetarna 
10. Cykl koniunkturalny  
11. Bezrobocie. Sprawdzian III 
12. Inflacja 
13. Handel międzynarodowy 
14. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
15. Globalizacja. Sprawdzian IV 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Milewski R. (red.) Elementarne zagadnienia ekonomii. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2012 
Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 
Literatura dodatkowa:  
Begg D., Fischer S., G. Vernasca,  Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, 
Warszawa 2014. 
Dach Z. , "Mikroekonomia dla studiów licencjackich", Wydawnictwo UEK, 
Kraków 2009. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 15 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 46 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 72,5 godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 47,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Psychologia ogólna, rozwojowa i społeczna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 5 (W - 2; Ćw. – 2, Li – 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 90 (W - 30; Ćw. – 30, Li – 30) 

Koordynator dr Wacław Srebro  

Prowadzący dr Wacław Srebro 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i teorie z zakresu przedmiotowej 
problematyki, zalezności między nimi, a także ich relacje do innych nauk.  
- Posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym 
i społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu przez 
człowieka środowiska społeczno-kulturowego 
- Posiada podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej więzi 
społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych 
(PS_W01; PS _W05; PS _W09) 
 
Umiejętności: 
- Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, analizować i 
interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych zjawisk 
- Posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do zrozumienia i 
opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze pomocy społecznej oraz 
ich uwarunkowań 
- Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi i wiedzą w 
formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, a także posługuje 
się pojęciami z zakresu obszaru nauk społecznych w celu rozwiązania 
problemów związanych ze studiowanym kierunkiem i przyszłym zawodem 
(PS _U01; PS _U03; PS _U07) 
 
Kompetencje społeczne: 
-Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie 
wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się 
i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie innych 
- Jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego  
(PS _K01; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład prowadzony z użyciem środków audiowizualnych. W trakcie 
ćwiczeń prowadzone są praktyczne ćwiczenia z przedmiotowego zakresu.  

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 

Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia.  
Zaliczenie wykładu, potwierdzone oceną z egzaminu obejmuje opanowanie 
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kształcenia  efektów kształcenia w zakresie wiedzu (W), i umiejętności (U). Zaliczenie 
ćwiczeń obejmuje obecność i opracowanie przez studenta referatu 
potwierdzającego opanowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzu (W), 
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Brak zaliczenia madułu (nie zal.) wystawiane jest wtedy, kiedy w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych 
efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów 
kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy jednokrotnego wyboru 
spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny pozytywnej jest 
znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia. Egzamin odbywa się w sesji egzaminacyjnej. 
Cześć ćwiczeniowa – cztery sprawdziany pisemne. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianów jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

7. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

8. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

9. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

10. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

11. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

12. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest: 

 Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, 
rozwojowej i społecznej. 

 nabycie podstawowych umiejętności  z zakresu stosowania wiedzy 
teoretycznej do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w 
obszarze pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań, 

 nabycie podstawowych umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na 
praktykę w zakresie pracy socjalnej. 

W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami 
związanymi z przedmiotową problematyką. Podczas ćwiczeń studencji będą 
zapoznawać się z możliwościowami aplikowania zdobywanej wiedzy do 
praktyki w obszarze pomocy społecznej.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
1. Przedmiot, cele i zadania psychologii. Trzy poziomy rozumienia zdarzeń 

psychologicznych człowieka (3h).Metody w psychologii. 
2. Podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka. Koncepcja 

psychologiczna wg V. E. Frankla (2h). 
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3. Procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, 
pamięć, uwaga, świadomość – podstawowe pojęcia (2h).  

4. Procesy emocjonalne. Definicja. Mózgowe systemy emocjonalne – 
system aktywacji. Cechy procesów emocjonalnych (3h).  

5. Procesy motywacyjne. Definicja. Źródła motywacji.   Motywacja 
wewnętrzna i zewnętrzna. Cztery motywy społeczne (3h).  

6. Temperament i charakter w psychologii. Koncepcja temperamentu J. 
Strelau. Osobowość. Cechy dojrzałej osobowości (3h).  

7. Psychologia rozwojowa: przedmiot, cel, metoda, aspekt. Pojęcie, 
analiza i modele zmiany rozwojowej (2h).  

8. Wybrane teorie rozwoju psychospołecznego, poznawczego, moralnego, 
psychoseksualnego. Teoria przywiązania J. Bowlby (2h).  

9. Psychologia społeczna – podstawowe pojęcia. Cele i zadania 
psychologii społecznej. Psychologiczne uwarunkowania spostrzegania 
świata zewnętrznego i siebie. Oszczędność poznawcza: schematy, 
heurystyki, atrybucje (2h).  

10. Postawa: definicja, cechy, czynniki kształtujące. Problematyka małych 
grup społecznych: Definicja grupy, cele, grupy, struktura, style 
kierowania grupą (2h).  

11. Rodzina jako grupa społeczna. Elementy psychologii rodziny. Praca 
socjalna z rodziną rola asystenta rodzinnego (3h).  

12. Wsparcie społeczne w życiu człowieka. Rodzaje i źródła wsparcia 
społecznego. Proces wsparcia społecznego (3h).  
 
Ćwiczenia: 

1. Metody badań psychologicznych w pracy socjalnej - ankieta, 
obserwacja, rozmowa psychologiczna. Analiza schematu 
przygotowania i prowadzenia rozmowy psychologicznej (4h). 

2. Mowa i myślenie. Cechy myślenia. Zaburzenia myślenia. Myślenie, jako 
rozwiązywanie problemów. Etapy rozwiązywania problemów (4h).  

3. Procesy decyzyjne; czynności decyzyjne, czynniki warunkujące. 
Pamięć; definicja i rodzaje pamięci. Pamięć: procesy pamięci, 
udoskonalenie. Świadomość. Rodzaje świadomości. Uwaga: definicja i 
rodzaje uwagi. (5h).  

4. Regulacja emocji. Dojrzałość emocjonalna (2h). Motywacyjne teoria 
A.H. Maslowa (2h). 

5. Kształtowanie osobowości (2h). 
6. Matryca rozwojowa – stadia i obszary rozwoju psychofizycznego. 

Matryca rozwoju samodzielności, samoświadomości i empatii (4h).  
7. Dysonans poznawczy w procesie podtrzymywania samooceny. 

Sposoby redukcji dysonansu. Myślenie grupowe; Facylitacja społeczna 
vs bierność społeczna (2h).  

8. Modele rozwiązywania konfliktów (2h). 
9. Działania prospołeczne – czynniki i motywy. Konformizm. Teoria 

atrybucji w procesie rozumienia społecznego. Modele atrybucyjne 
pomocy psychologicznej (3h). 
Laboratoria informatyczne: 

Laboratoria rozwijają treści ćwiczeniowe i są uzupełnione o opracowywanie 
sprawozdań i raportów. 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Strelau J., Doliński D., (red) Psychologia akademicka T. 1,2 Wyd., 

Gdańsk 2011 
2. Kosslyn S.M. Rosenberg R.S. Psychologia – mózg, człowiek, świat. 

Wyd. Kraków, Znak. 2006 
3. Wojciszke B., Psychologia społeczna WN Scholar, Warszawa 2012  

4. Birch A., (2007). Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa: Wyd. 

Naukowe PWN 

5. Sęk H. (red) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa PWN 2000 
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6. Sęk H. (red) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa PWN 2004 

Literatura uzupełniająca: 
1. Strelau J., (red) Psychologia – podręcznik akademicki. T. III. Wyd., 

Gdańsk 2000 
2. Przetacznik – Gierowska, M., Makiełło-Jarża G. (red.) (1992) 

Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: 
WSIP 

3. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. 
4. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red). Psychologia rozwoju 

człowieka, T.2 (2002). Warszawa: PWN 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. – 2. LI - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 30 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 20 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- egzamin – 2 godz 
Razem – 53 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 56 godz. (2 pkt. ECTS) 
- laboratoria informatyczne – 30 godz.  
Razem – 30 godz (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 140 godz. (5 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 30 godz. 
- egzamin – 2 godz 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- laboratoria informatyczne – 30 godz.  
Razem – 94 godz (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- laboratoria informatyczne – 30 godz.  
Razem – 86 godz (3 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Socjologia 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 3 (W – 1; Ćw. – 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W – 15, Ćw.– 15)  

Koordynator Dr Dariusz Dudzik 

Prowadzący Dr Dariusz Dudzik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Tak 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i teorie z zakresu nauk 
społecznych, zależności między nimi, a także ich relacje do innych 
nauk 

 Posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego 

 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w 
szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu 

(PS_W01, PS_W05; PS_W06) 
 
Umiejętności: 

 Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk 

 Analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i 
środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania 
dostosowane do istniejących potrzeb 

(PS_U01; PS_U02; PS_U04; ) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych  

 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, 
przekonywania i obrony swoich racji  

 Jest gotów do etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz 
działań podwładnych 
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 Jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego  

(PS_K01; PS_K02; PS_K04; PS_K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi – zaliczenie testu następuje gdy 
student uzyska 51% punktów. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach - 
rozwiązywanie hipotetycznych problemów, tworzenie i analiza scenek 
rodzajowych, przygotowywanie dodatkowych materiałów dotyczących 
tekstów omawianych na ćwiczeniach. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Aktywność na zajęciach, zaliczenie z ćwiczeń, prawidłowo rozwiązany test 
końcowy. 
Zasady oceniania: 
1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 

najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych 
efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów 
kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej 
z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane 
efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane 
efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane 
efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 91%.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Poznanie tematyki związanej ze społeczeństwem: 
a) elementarne pojęcia z zakresu socjologii, 
b) mechanizmy funkcjonowania zbiorowości społecznych, 
c) posługiwanie się terminologią związaną z przedmiotem, 
d) zapoznanie się z wybraną literaturą przedmiotu. 
e) Zapoznanie z metodami badań 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
1. Zagadnienia wstępne. 
2. Komunikacja. 
3. Jednostka. 
4. Grupa społeczna. 
5. Teoria elit. 
6. Rodzina. 
7. Społeczeństwo I. 
8. Społeczeństwo II. 
9. Naród i Państwo. 
10. PRL. 
11. Kultura + „wirtualna wieś”. 
12. Socjometria. 
13. Metody i techniki badań. 
14. Socjologia organizacji i zarządzania. 
15. Socjologia gospodarki. 

 
Ćwiczenia: 

1. Anthony Giddens – Czym zajmują się socjologowie?. 
2. Max Weber – Pojęcie działania społecznego. 
3. Peter Blau – Wymiana społeczna. 
4. Paweł Rybicki – więź społeczna i jej przemiany. 
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5. Robert Merton – Wstępna lista właściwości grupy. 
6. Paweł Rybicki – Z podstawowych zagadnień grupy społecznej. 
7. Ralf Dahrendorf – Grupy odniesienia i przypisywanie ról. 
8. Antonina Kłoskowska - Kultura. 
9. Karol Marks, Fryderyk Engels – Burżua a proletariusze. 
10. Steven Lukes – Władza i panowanie. 
11. John Thompson – czym jest skandal?. 
12. Ralf Dahrendorf – O pojęciu szansy życiowej. 
13. Temat zaproponowany przez studentów. 
14. Temat zaproponowany przez studentów. 
15. Zaliczenie ćwiczeń. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Szacka B.: Wstęp do Socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 
2. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002  
3. Tabin M. [red.], Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 

2006 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Sztompka P., Kucia M., Socjologia - Lektury, Znak, Kraków 2009 
2. Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti 

BC, Toruń 1997 
3. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1983 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 41 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 67,5godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Etyka społeczna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 3 (W - 1; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W - 15; Ćw. - 15) 

Koordynator Dr hab. Anna Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący Dr hab. Anna Pachowicz, prof. PWSZ 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w 
szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu   

(PS _W06) 
 
Umiejętności: 

 potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk 

 (PS _U01) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych 

 Jest gotów do etycznego działania 
(PS _K01; PS _K04) 
 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład; metody poszukujące – problemowa i ćwiczeniowa; dyskusja; referat; 
pokaz multimedialny 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie w formie kolokwium 
Cześć ćwiczeniowa – kolokwium pisemne 
 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia.  

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – kolokwium; podstawą oceny pozytywnej jest znajomość 
co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia. 
 
Cześć ćwiczeniowa – zaliczenie z oceną w oparciu o oceny cząstkowe 
uzyskane w ciągu semestru oraz kolokwium. Ocena formułowana jest po 
zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 
 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
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co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą 
dotyczącą etyki społecznej,  z podstawowymi wartościami i zasadami 
funkcjonowania w środowisku pracy. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Pojęcie i geneza etyki społecznej (2 h) 
2. Cel, przedmiot etyki społecznej (2 h) 
3. Istota, założenia metodologiczne (2 h) 
4. Podstawowe kategorie etyczne; etyka a moralność. (1 h) 
5. Etyka ogólna – etyka zawodowa (2 h) 
6. Etyka zawodowa: etos zawodowy, deontologia zawodowa (2 h) 
7. Etyka pracy i jej status (2 h) 
8. Zasady etyki społecznej; kolokwium (2 h) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Podstawowe kategorie etyczne (2 h) 
2. Moralność i rozwój psychologiczny (2 h) 
3. Etyczne aspekty pracy (2 h) 
4. Odpowiedzialność etyczna wobec petenta, własnego zawodu, 

społeczeństwa (4 h) 
5. Kodeks etyczny pracowników socjalnych (2 h) 
6. Kodeks etyczny pracowników socjalnych (2 h) 
7. Decyzje, dylematy etyczne i nadużycia (2 h) 
8. Kolokwium (1 h) 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Etyka społeczna, Kraków 

2010.  
2. Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002.  
3. Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, 

normy, dylematy etyczne, Katowice 2006. 
Literatura dodatkowa:  
Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2002 

1. Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995. 
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Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie wykładów – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 36 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 62,5 godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 30 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 37 godz.  (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Nauczanie społeczne w religiach i filozofiach 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 3 (W – 1, Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W – 15, Ćw. - 15) 

Koordynator ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ 

Prowadzący ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ  

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna i rozumie podstawowe religijne i filozoficzne koncepcje 
człowieka i społeczeństwa. 

 Posiada wiedzę na temat norm etycznych dotyczących 
funkcjonowania społecznego człowieka obowiązujących w religiach 
i postulowanych przez systemy filozoficzne 

(PS_W01, PS_W05, PS_W06) 
 
Umiejętności: 

 Posiada umiejętność określania potrzeb i oczekiwań osób i grup – 
wyznawców różnych religii i zwolenników różnych doktryn 
filozoficznych 

(PS_U04) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji oraz 
krytycznej oceny własnych działań 

(PS_K03) 
 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, 
filmy dydaktyczne, ćwiczenia problemowe, dyskusja. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne będą sprawdzane poprzez 
ustne kolokwia zaliczeniowe, pytania zadawane studentom w trakcie zajęć i 
ocenę ich aktywności.  
 
Kryteria oceny: 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 60%.  
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3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 75%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 85%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 95%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych, w oparciu o własne doświadczenie 
dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami 
formalnymi. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Wykład – zaliczenie ustne 
Ćwiczenia – bieżąca ocena odpowiedzi ustnych, aktywności studenta w 
trakcie zajęć oraz ustnego kolokwium końcowego. 
W trakcie zaliczenia ustnego wykładu sprawdzana jest wiedza. W trakcie 
ćwiczeń sprawdzane jest osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji społecznych. 
Ocena niedostateczna jest wystawiana wówczas, gdy student nie 
zrealizował efektów kształcenia na elementarnym poziomie w zakresie 
wiedzy lub umiejętności, lub też kompetencji społecznych. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi religijnymi i 
filozoficznymi koncepcjami człowieka i społeczeństwa, wykształcenie 
umiejętności określania potrzeb i oczekiwań osób i grup – wyznawców 
różnych religii oraz normami etycznymi dotyczących funkcjonowania 
społecznego człowieka obowiązujących w religiach i postulowanych przez 
systemy filozoficzne. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć 
Wykłady: 

1. Nauka, filozofia, religia i światopogląd – wzajemne relacje. 
Specyfika problematyki antropologicznej w religiach oraz filozofiach. 

2. Normy społeczne w religiach i filozofiach: zarys problematyki (2 
godziny) 

3. Starożytna i średniowieczna filozofia społeczna (1 godzina) 
4. Nowożytna i współczesna filozofia społeczna (1 godzina) 
5. Nauczanie społeczne w hinduizmie i religiach Dalekiego Wschodu 

(1 godzina) 
6. Nauczanie społeczne w judaizmie (2 godziny). 
7. Nauczanie społeczne kościołów chrześcijańskich (2 godziny) 
8. Nauczanie społeczne w islamie (1 godzina) 
9. Katolicka nauka społeczna (5 godzin) 

 
Ćwiczenia: 

1. Potrzeby, oczekiwania i normy obowiązujące człowieka religijnego: 
a. w hinduizmie i religiach Dalekiego Wschodu (2 godziny) 
b. w judaizmie (2 godziny) 
c. w Kościele prawosławnym i w kościołach protestanckich (2 

godziny) 
d. w kościołach obrządków wschodnich (2 godziny) 
e. w Kościele katolickim (5 godzin) 

2. Potrzeby, oczekiwania i normy osób, które wyznają religię – 
zróżnicowanie ze względu na przyjmowaną orientację filozoficzną 
(2 godziny) 
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Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Keene, M. Religie świata, Świat Książki, Warszawa 2003. 
2. Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Wydawca KUL, 

Lublin 2003. 
3. Kaczocha W., Filozofia społeczna. Zagadnienia filozoficzno- 

teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2015, Wydawnictwo Naukowe 
PWN. 

Literatura uzupełniająca:  
1. Pietrzyk-Reeves, D., Szlachta, B. (red.) Współczesna filozofia 

polityki. Wybór tekstów źródłowych, Wydawnictwo Dante, Kraków 
2003. 

2. Nowacka E., Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI. 
Państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.  

-Tatarkiewicz W., Historia filozofii Tom 3, PWN, Warszawa 2016. 
 
 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie wykładów – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 41 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 66,5 godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 42 godz.  (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy prawa 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 1; Ćw. – 2, L - 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 60 (W - 15; Ćw. – 30, W  - 15) 

Koordynator Dr Andrzej Ogonowski  

Prowadzący Dr Andrzej Ogonowski  

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu podstaw 
prawa, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; 

 Posiada wiedzę o systemie i instytucjach społecznych kluczowych 
dla realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej 
oraz zależnościach pomiędzy tymi instytucjami 

(PS _W11; PS _W03) 
 
Umiejętności: 

 Doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez samodzielne 
poszukiwanie i dobór informacji,  

 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi i 
wiedzą w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, a 
także posługuje się pojęciami z zakresu obszaru nauk społecznych 
w celu rozwiązania problemów związanych ze studiowanym 
kierunkiem i przyszłym zawodem,  

(PS _U05; PS _U07) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych,  

(PS _K01) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, zadania obliczeniowe, praca w 
grupach, praca laboratoryjna (komputer), dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część wykładowa – pisemny egzamin testowy 
Część ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny testowy 
Laboratorium – wykonanie zleconej pracy/rozwiązanie problemu 
praktycznego 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej i laboratoryjnej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K). 
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Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy jednokrotnego wyboru. 
Podstawą oceny pozytywnej jest znajomość co najmniej 50% materiału oraz 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Egzamin odbywa się w sesji 
egzaminacyjnej. 
Cześć ćwiczeniowa –  sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianów jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 
Część laboratoryjna – zlecone praktyczne zadanie do wykonania przed 
komputerem lub rozwiązanie praktycznego problemu przy uzyciu 
poznanych narzędzi, baz danych, stron www i portali.  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami z zakresu funkcjonowania polskiego systemu prawnego. 
Część wykładowa w obejmować będzie głównie elementy prawoznawstwa 
oraz prawa konstytucyjnego, częsć ćwiczeniowa zagadnienia 
obowiązującego systemu prawnego, natomiast czesć laboratotyjna ma na 
celu zaprezentowanie istniejacych zasobów i baz danych poświęconych 
problematyce prawnej, jak również praktyczne wykorzystanie wiedzy 
zdobytej podczas wykładów i ćwiczeń.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Pojęcie i istota prawa, elementy systemu prawa (1 h) 
2. Norma prawna a przepis prawa, prawo materialne a prawo formalne (1 

h) 
3. Obowiązywanie i stosowanie prawa (2 h), 
4. Wykładania prawa (2h), 
5. System źródeł prawa  (4h); 
6. Ustrojowe podstawy funkcjonowania państwa ( 2 h) 
7. Ustrój organów władzy publicznej (3 h) 
 
Plan zajęć ćwiczeń: 
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1. Podstawy prawa cywilnego (10 h) 
2. Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego (5 h) 
3. Podstawy prawa karnego (5 h) 
4. Podstawy prawa administracyjnego (5 h) 
5. Podstawy prawa gospodarczego (5 h) 
 
Plan zajęć laboratoryjnych:  
1. Legalis i Lex – prezentacja i praktyczne zastosowanie prawniczych baz 

danych (5 h) 
2. Zasady i podstawy tworzenia prawa i analizy procedur stanowienia 

prawa (2h) – sejm.gov.pl., rcl.gov.pl  
3. Zasady funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej (2 h)  
4. Internetowe zasoby wiedzy prawnej z zakresu pomocy społecznej 

(mpips.gov.pl, ops.pl, pomoc.spoleczna.ngo.pl) (2h) 
5. Przygotowywanie projektów pism, umów, rozstrzygnięć (4 h) 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2011;  
2. J. barcz, Zarys prawa, Warszawa 2012. 

Literatura dodatkowa:  
1. W. Góralczyk, Podstawy prawa i administracji, Warszawa 2014;  
2. M. Droba, Podstawy prawa: prawoznawstwo, proawo konstytucyjne, 

prawo administracyjne  

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W - 1; Ćw. – 2, L – 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 10 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
Razem – 25,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 15 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 46 godz. (2 pkt. ECTS) 
- laboratorium – 15 godz.  
- samodzielna praca studenta – 10 godz.  
Razem: 25 godz. (1 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 96,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- laboratorium - 15 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
Razem – 61,5  godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- laboratorium – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
Razem - 75 godz. (3 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Metodologia badań społecznych 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W - 15; Ćw. - 30) 

Koordynator Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer 

Prowadzący Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student zna podstawowe zagadnienia metodologii badań 
społecznych, definiuje podstawowe pojęcia z zakresu metodologii;  

 student dostrzega i rozumie powiązania pomiędzy światem teorii a 
światem empirii; 

 student zna i rozumie podstawowe typy badań w naukach 
społecznych. 

(PS_W01; PS _W02; PS _W04; PS _W06; PS _W09) 
 
Umiejętności: 

 student odróżnia twierdzenia naukowe od nienaukowych; 

 student swobodnie posługuje się terminologią metodologiczną; 

 student potrafi dobrać metody i narzędzia do konkretnego problemu 
badawczego, a także należycie interpretować wyniki badań i 
odnosić je do otoczenia. 

(PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U04; PS _U06; PS _U07; PS _U08; 
PS _U09; PS _U13; PS _U16) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student docenia korzyści płynące z rozwoju wiedzy naukowej i 
dostrzega związane z nią zagrożenia; 

 student postępuje zgodnie z zasadami etyki naukowej; 

 student krytycznie podchodzi do źródeł. 
(PS _K01; PS _K04; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, zadania empiryczne, praca w 
grupach, dyskusje, przygotowanie sprawozdań, przygotowanie raportu. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemny egzamin problemowy 
Cześć ćwiczeniowa – ocena sprawozdań z zadań realizowanych na 
zajęciach oraz ocena projektu 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzu 
(W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
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najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy jednokrotnego wyboru 
spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny pozytywnej jest 
znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia. Egzamin odbywa się w sesji egzaminacyjnej. 
Cześć ćwiczeniowa – ocena sprawozdań z realizowanych na zajęciach 
zadań oraz ocena przygotowanego projektu. Ocena formułowana jest po 
zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką 
badań społecznych od strony teoretycznej i praktycznej. W trakcie 
wykładów studenci zostaną zapoznani z ogólną problematyką badań w 
naukach społecznych oraz zasadami przygotowywania, prowadzenia i 
weryfikowania badań.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Cele badań społecznych 
2. Działalność badawcza człowieka a nauka 
3. Paradygmaty, teoria i badania  
4. Etyka i polityka w badaniach społecznych  
5. Struktura procesu  badawczego - plan badań 
6. Struktura procesu  badawczego - konceptualizacja, 

operacjonalizacja i pomiar  
7. Struktura procesu  badawczego  - indeksy, skale i typologie, dobór 

próby 
8. Metody badań 
9. Metody badań – c.d. 
10. Metody badań – c.d. 
11. Analiza danych jakościowych i ilościowych 
12. Uzasadnianie twierdzeń, weryfikacja hipotez 
13. Budowa teorii 
14. Praktyczne zastosowanie bedań społecznych 
15. Porównania mędzynarodowe badań i wskaźników 
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Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Wprowadzenie do projektowania badań społecznych (cele badań, 

podstawowe pojęcia metodologiczne) 
2. Formułowanie problemu badawczego, hipotez, zmiennych i 

wskaźników 
3. Dobór metodyki badań 
4. Doprecyzowanie obszaru badań i grupy badawczej 
5. Poszukiwanie informacji i projektowanie struktury raportu 
6. Analiza zebranego materiału 
7. Analiza zebranego materiału 
8. Analiza zebranego materiału 
9. Analiza zebranego materiału 
10. Przygotowywanie raportu 
11. Przygotowywanie raportu 
12. Przygotowywanie raportu 
13. Przygotowywanie raportu 
14. Przygotowywanie raportu 
15. Ostateczna redakcja raportu 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Nowak S. Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012.  
2. Babbie E., Badanie społeczne w praktyce, Warszawa 2004.  

Literatura dodatkowa:  
1. Sułek S., Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002 
2. Siwik Z., Uwagi o niektórych metodologicznych problemach 

współczesnych badań tzw. patologii społecznej. w: Problemy 
patologii społecznej. Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum 
Kryminologicznego. Wrocław 1986, s. 72-102. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 20 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- egzamin – 1,5 godz. 
Razem – 38,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 15 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 46 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 84,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- egzamin – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 3 godz. 
Razem – 49,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 15 godz. 
- konsultacje - 3 godz. 
Razem - 48 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy organizacji i zarządzania 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 1, Ćw. – 2, L - 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W-15, Ćw.–15, L-15) 

Koordynator Mgr Dorota Koptiew 

Prowadzący Mgr Dorota Koptiew 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Wymienia i opisuje podstawowe zagadnienie z zakresu organizacji i 
zarządzania  

 Charakteryzuje podstawowe zasoby i związki pomiędzy nimi w 
kontekście zjawisk ekonomicznych w skali mikro. 

(PS_W01; PS _W10) 
 
Umiejętności: 

 posługuje się podstawowymi metodami i technikami rozwiązywania 
problemów w zarządzanych organizacjach 

 przedstawia opinię na temat zjawisk i procesów zachodzących w 
organizacji 

 potrafi kierować ludźmi i organizacjami 

 potrafi wyodrębnić osoby niezbędne do realizacji założonego celu 
( PS _U07; PS _U12; PS _U14) 
 
Kompetencje społeczne: 

 przyjmuje różne perspektywy poznawcze zjawisk gospodarczych i 
podejmuje samodzielnie decyzje 

 jest otwarty na pracę zespołową ale równocześnie posiada 
zdolność argumentacji i wyrażania własnych opinii 

 jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 wykazuje dbałość o kulturę organizacji i o dobre relacje w środowisku 
pracy 

(PS _K02; PS _K03; PS _K06; PS _K07; PS _K08) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, case study, , praca w grupach,  symulacje, metoda 
projektu, dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa i laboratoria – realizacja projektów 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast prace z 
części ćwiczeniowej i laboratoryjnej - opanowanie efektów kształcenia w 
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zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród 3 wariantów odpowiedzi oraz test uzupełnień. Podstawą 
oceny pozytywnej jest znajomość co najmniej 50% materiału oraz 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa i laboratoryjna –realizacja kolejnych projektów i gier 
symulacyjnych. Podstawą zaliczenia  jest rozwiązanie projektów, które 
pozwala ocenić znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich zajęć prktycznych. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem zajęć jest: 
1. zapoznanie studentów z zasadami organizacji oraz funkcjami 

zarządzania,  
2. przedstawienie zasad oraz nabycie umiejętności zastosowania 

odpowiednich sposobów i technik podejmowania decyzji;   
3. wykształcenie umiejętności znajdowania potrzebnych informacji, 

analizy, syntezy i wnioskowania, aktywnego uczestnictwa w 
dyskusji, argumentowania wyrażanych opinii i prezentowania ich a 
także budowania wiedzy wokół problemu, samoorganizacji i 
systematyczności oraz pracy w zespole  

 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Organizacja i zarządzanie - przegląd podstawowych pojęć  
a. Istota organizacji   W 
b. System celów organizacji W 
c. System oceny funkcjonowania organizacji Ćw 
d. Istota zarządzania W 

2. Funkcja planowania w procesie zarządzania  
a. Istota planowania W 
b. Plany i cele organizacji Ćw 
c. Typy planów  W 
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d. Planowanie w dynamicznym otoczeniu Ćw 
e. Zarządzanie przez cele Ćw 

3. Struktura organizacyjna instytucji  
a. Istota i funkcje struktury organizacyjnej W 
b. Podstawowe orientacje i formy strukturalne W 
c. Koncepcja struktury org. H. Mintzberga Ćw 
d. Grupowanie komórek organizacyjnych - typy struktur 

organizacyjnych  
4. Kształtowanie struktur organizacyjnych  

a. Istota i definicja projektowania  L 
b. Etapy procesu projektowania  L 
c. Wymiary organizacji                 L 
d. Metody projektowania        Ćw 
e. Czynniki strukturotwórcze L 

5. Funkcja motywowania w procesie zarządzania 
a. Proces motywacji, motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, 

pozytywna i negatywna W 
b. teorie motywacji do pracy     Ćw 
c. współczesne poglądy na motywację Ćw 
d. wytyczne skutecznej motywacji Ćw 
e. oceny pracownicze Ćw  

6. Funkcja kontrolowania w procesie zarządzania  
a. Zasady kontroli  W 
b. Systemy kontroli  Ćw 
c. Rodzaje i metody kontroli Ćw 
d. Uwarunkowania skuteczności systemów kontroli L 
e. Strategiczny wymiar kontroli - Strategiczna Karta Wyników 

L 
7. Decyzje kierownicze w zarządzaniu  

a. Jednoosobowe i grupowe podejmowanie decyzji W 
b. Warunki podejmowania decyzji    W 
c. Racjonalność decyzji      L 
d. Komunikacja w organizacjach    L 
e. Usprawnianie procesów komunikacyjnych   L 

8. Informacja w procesie zarządzania 
a. Istota informacji  W 
b. System informacyjny w przedsiębiorstwie Ćw 
c. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie L 

9. Style kierowania w organizacji  
a. Istota stylu kierowania W 
b. Cechy przywódców L 
c. Indywidualny styl kierowania  L 
d. Uwarunkowania efektywności stylu kierowania  L 

10. Zarządzanie strategiczne  
a. Istota strategii   W 
b. Istota zarządzania strategicznego W 
c. Proces zarządzania strategicznego L 
d. Wybrane metody zarządzania strategicznego  L 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa : 
1. Krzakiewicz K., Cyfert Sz. Teoretyczne problemy zarządzania 

organizacjami UE Poznań 2013 
2. Koźmiński A.K., Jemieliniak D., Zarządzanie od podstaw, wyd. 2, 

Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011 
3. Stoner J.A.F. Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, wyd. 2,  PWE, 

Warszawa 2011 
4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, WN 

PWN, Warszawa 2008 

Przyporządkowanie 
modułu 

Obszar nauk społecznych 
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kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. – 2, L - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 10 godz. 
Razem – 45 godz. (2 pkt. ECTS) 
- laboratorium informatyczne– 15 godz. 
- samodzielna praca studenta 10 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 97,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- laboratorium - 15 
- konsultacje 12 godz. 
Razem – 57,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia i laboratoria - 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje - 11 godz. 
Razem - 61 godz. (3 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Wprowadzenie do pracy socjalnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 6 (W - 2; Ćw. – 2, LI - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (W-15; Ćw.-30; LI- 15) 

Koordynator Mgr Ewa Siedlik 

Prowadzący Mgr Ewa Siedlik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student posiada podstawową wiedzę  na temat historii pomocy 
społecznej oraz ewolucji i roli instytucji pomocy społecznej 

 posiada wiedzę o dysfunkcjach środowisk społecznych oraz 
problemach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
lokalnej 

 posiada podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej 
więzi społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych 

 (PS _W07; PS _W08; PS _W09); 
 
Umiejętności: 

 analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do 
zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze 
pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań 

 potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 
pracy socjalnej, a także  adaptować proste metody i technologie 
oraz proste procedury dla potrzeb działalności zawodowej  

(PS _U02; PS _U03; PS _U06) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności 
ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym 
zakresie innych 

 jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

(PS _K01; PS _K05) 
 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, praca w grupach, studium przypadku, referaty, 
dyskusje, inscenizacje. 
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Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdziany pisemne.  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej obejmują opanowanie efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin pisemny i znajomość 50% 
materiału wykładowego oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 
Podstawą zaliczenia laboratoriów jest przygotowanie studium przypadku. 
Student musi  samodzielnie zaplanować działania socjalne względem 
wybranej grupy społecznej a także posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą 
metod stosowanych w pracy socjalnej. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przedstawienie i objaśnienie fundamentalnych pojęć pracy socjalnej. 
Geneza pomocy społecznej i pracy socjalnej  w krajach Unii Europejskiej i w 
Polsce. Istota, cele i funkcje pomocy społecznej. Zasadnicze modele 
pomocy społecznej oraz działania w pracy socjalnej i ich zastosowanie. 
Zadania, cele i funkcje pracy socjalnej.  
Profesjonalne kompetencje i wymagane umiejętności w pracy socjalnej. 
Pracownik socjalny wobec współczesnych problemów.  
Metodyka działania w obszarze pracy socjalnej. Warsztat pracownika 
socjalnego. Wstępna teoretyczna interpretacja problemów społecznych i ich 
diagnoza w pracy socjalnej.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Geneza i rozwój pracy socjalnej jako aktywności społecznej. Fundamenty i 
rozwój kształcenia  pracy socjalne w Polsce i na świecie. Rozwój i 
współczesne oblicza pracy socjalnej jako działalności społecznej i 
profesjonalnej (cele, zadania, funkcje). Interdyscyplinarne aspekty pracy 
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socjalnej i jej związki z naukami humanistyczno-społecznymi. Struktura i 
organizacja instytucji pomocy społecznej na rzecz określonych kategorii 
klientów. Przykłady programów pracy socjalnej z bezrobotnymi, ubogimi, 
bezdomnymi, niepełnosprawnymi, dzieckiem i rodziną ryzyka, seniorami. 
Teoretyczne założenia w pracy socjalnej (ontologiczne, epistemologiczne i 
praktyczne). Podstawowe metody pracy socjalnej.  
Rozwój i współczesne oblicza pracy socjalnej jako działalności społecznej i 
profesjonalnej (cele, zadania, funkcje). Związki pracy socjalnej z innymi 
naukami: socjologią, pedagogiką społeczną, psychologią, polityką 
społeczną, antropologią. Współczesne role i zadania pracownika 
socjalnego. Główne zadania i struktura  instytucji systemu pomocy 
społecznej w Polsce. Wybrane modele i programy pracy socjalnej z różnymi 
kategoriami klientów. Pracownik socjalny wobec współczesnych problemów. 
Metodyka działania w obszarze pracy socjalnej. Warsztat pracownika 
socjalnego. Wstępna teoretyczna interpretacja problemów społecznych i ich 
diagnoza w pracy socjalnej. Zasady w obszarze pomocy społecznej i pracy 
socjalnej i ich stosowanie. Etyka pracownika socjalnego. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Rex A. Skidmore , Milton G. Thackeray Wprowadzenie do pracy 

socjalnej Katowice 1996 
2. Brągiel J., Sikora P. (red.) Praca socjalna wobec rzeczywistych i 

potencjalnych zagrożeń człowieka. Opole 2005 
3. Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i 

standardy kształcenia. 2008 Olsztyn 
4. Radwan-Pragłowski J.,Frysztacki K.(red.) Społeczne dzieje pomocy 

człowiekowi, 1996 Warszawa  
5. E. Trafiałek, Profesjonalna praca socjalna: warunki skuteczności, 

doświadczenia, kierunki zmian, Kielce 2008.  
6. E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 

2001. 
 

Literatura uzupełniająca: 
1. A.Nocuń, W. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy 

socjalnej, Katowice 1998 
2. D. Becelewska Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej Katowice 

2005  
 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2. LI.- 2 
Bilans nakładu pracy studenta  
- wykłady 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
- egzamin 1 godz. 
Razem 50 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 15 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 47 godz. (2 pkt. ECTS) 
- lab. Inf. - 15 godz. 
- samodzielna praca studenta - 30 godz. 
- konsultacje – 4 godz. 
- zaliczenie -  0,5 godz. 
Razem 49,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM 146,5 godz. (6 pkt ECTS) 
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Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje -4 godz. 
- egzamin – 1 godz. 
- ćwiczenia - 30 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
- zaliczenie części ćwiczeniowej - 1 godz. 
- lab inf. – 15 godz. 
- konsultacje – 4 godz. 
- zaliczenie 0,5 godz. 
Razem 71,5 godz. (3 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 15 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 47 godz. (2 pkt. ECTS) 
- lab. Inf. - 15 godz. 
- samodzielna praca studenta - 30 godz. 
- konsultacje – 4 godz. 
- zaliczenie -  0,5 godz. 
Razem 49,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
Ogółem 96,5 godz. (4 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Struktura i organizacja pomocy społecznej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. – 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W-15; Ćw.-15) 

Koordynator Mgr Ewa Siedlik 

Prowadzący Mgr Ewa Siedlik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i teorie z zakresu 
nauk społecznych, zależności między nimi, a także ich relacje do 
innych nauk 

 posiada wiedzę o systemie i instytucjach społecznych kluczowych 
dla realizacji zadań z zakresu  pracy socjalnej i pomocy społecznej 
oraz zależności pomiędzy tymi instytucjami 

 posiada podstawowa wiedzę na temat historii pomocy społecznej 
oraz ewolucji i roli instytucji pomocy społecznej 

 (PS _W01; PS _W03; PS _W07) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi diagnozować potrzeby i oczekiwania osób, grup 
społecznych i środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i 
wdraża rozwiązania dostosowane do istniejących potrzeb 

 potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk  do realizacji  zadań związanych z różnymi sferami 
pracy socjalnej, a także adoptować proste metody i technologie 
oraz proste procedury dla potrzeb działalności zawodowej 

 posiada umiejętności samodzielnego projektowania i organizowania 
działań i swojej kariery oraz organizowania pracy zespołu, 
wykazując także elastyczność w realizacji planów 

(PS _U04; PS _U06; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności 
ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym 
zakresie innych 

 jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

(PS _K01; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, praca w grupach, referaty, dyskusje, inscenizacje. 
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Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemny sprawdziań testowy 
Cześć ćwiczeniowa –zaliczenie poprzez obecność na zajęciach i 
aktywność.  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Sprawdzian obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej obejmują opanowanie efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest sprawdziań pisemny i znajomość 50% 
materiału wykładowego oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa – zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest obecność na 
zajęciach, aktywność, znajomość co najmniej 51% materiału oraz 
osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po 
zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest  przedstawienie studentom  współczesnych tendencji 
w polityce społecznej i pomocy społecznej. W trakcie wykładów studenci 
zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z strukturą i 
organizacją pomocy społecznej. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Podstawowe pojęcia z 

zakresu organizacji pomocy społecznej. (2h) 
2. Współczesne tendencje w pomocy społecznej. (1h) 
3. Struktura organizacyjna pomocy społecznej w Polsce. (2h) 
4. Zasady funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce i 

Europie. (2h) 
5. Znaczenie  organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (2h) 
6. Kontakty zewnętrzne – promocja organizacji socjalnej (1h) 
7. Zasoby ludzkie w pomocy społecznej (1h) 
8. Superwizja w pomocy społecznej (2h) 
9. Ewaluacja w pomocy społecznej i pracy socjalnej (2h) 

Plan zajęć ćwiczeń: 
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1. Przegląd podstawowych teorii organizacji (podejście klasyczne, 
human relations, ilościowe, systemowe, sytuacyjne , integrujące) 

2. Umiejętności  organizacyjne (samozarządzanie, racjonalne 
dysponowanie czasem,  planowanie własnej pracy, stres i 
wypalenie zawodowe, styl kierowania, delegowanie władzy) 

3. Kontakty zewnętrzne – promocja organizacji socjalnej (prasa, radio i 
telewizja, konferencje, pokazy, prezentacje, sponsorowanie) 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. J. Krzyszkowski Elementy organizacji i zarzadzania w pomocy 

społecznej Łódź 1998 
2. J. Szmagalski Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych 

Warszawa 2004  
3. T. Kazimierczak, M. Łuczyńska Wprowadzenie do pomocy 

społecznej. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1996 
 

Literatura uzupełniająca: 
1. Pod red. J. Auleytner Polityka społeczna. Stan i perspektywy 

Warszawa 1995 
2. M. Armstrong,  Zarządzanie zasobami  ludzkimi. Strategia i 

działanie Kraków 1996 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1.  
Bilans nakładu pracy studenta  
- wykłady - 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów - 10 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
- sprawdzian pisemny - 1 godz. 
Razem 30 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 1 godz. 
Razem 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM 56 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
- sprawdzian pisemny – 1 godz. 
- ćwiczenia - 15 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
Razem 36 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem 29 godz. (1 pkt. ECTS) 
Ogółem 29 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy wiedzy o rozwoju biologicznym człowieka w cyklu życia 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 5 (W – 2, Ćw. – 2, Ćw.p. – 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (W – 15 , Ćw. – 30, Ćw. p. – 15) 

Koordynator Dr n. med. Barbara Kubik 

Prowadzący Dr n. med. Barbara Kubik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne 
Podstawowa wiedza z biologii (w tym dotycząca budowy i funkcji 
człowieka), higieny oraz zachowań prozdrowotnych 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Posiada podstawową  wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego.  

 Posiada wiedzę o dysfunkcjach środowisk społecznych oraz 
problemach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
lokalnej 

(PS_ W05; PS_W08) 
Umiejętności: 

 Posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do 
zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze 
pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań. 

 Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i 
środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania 
dostosowane do istniejących potrzeb. 

 Potrafi identyfikować i wzmacniać czynniki chroniące, wskazywać i 
promować zachowania prozdrowotne. 

 Doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez samodzielne 
poszukiwanie i dobór informacji. 

(PS_U04; PS_U03; PS_U05) 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych. 

 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, 
przekonywania i obrony swoich racji. 

 Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, także w 
trudnych warunkach, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy. 

 Jest gotów do etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz 
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działań podwładnych. 

 Jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. 

(PS_K01: PS_K02: PS_K03: PS_K04: PS_K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

1. Podające -wykład (Power point), wykład konwersatoryjny. 
2. Metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda 

przypadków, metoda sytuacyjna; dyskusja dydaktyczna: związana z 
ćwiczeniami, praca w grupach,  „burza mózgów”, panelowa. 

3. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne,  
4. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe związane z zajęciami 

praktycznymi (m. in. studium przypadku i inne), seminarium, esej, 
samodzielna praca studenta. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Wykład - test z progami punktowym i uzyskanie  60% poprawnych 
odpowiedzi z testu zaliczeniowego 
Ćwiczenia: kolokwium , zadania praktyczne , 
Ćwiczenia praktyczne: opracowanie projektu, prezentacja, dyskusja. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

- Wykład - zaliczenie z oceną, test. 
– ćwiczenia – zaliczenie z oceną ;  
- ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną. 
Warunkiem odbywania ćwiczeń praktycznych jest uzyskanie zaliczenia z 
wykładu i ćwiczeń. 
Warunki  zaliczenia: 

 Obecność na wykładach – 85% 

 obecność na ćwiczeniach  – 100% 

 obecność na ćwiczeniach praktycznych  – 100% 

 zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego udziału na ćwiczeniach, 
ciągłego oceniania na ćwiczeniach 

 wykonania zadania indywidualnego lub zespołowego 
 
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia – odpracowanie ćwiczeń 
po uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym) . 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom odnoszącej 
się do teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju 
osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze 
wszystkimi jego uwarunkowaniami zdrowotnymi. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład:  
1. Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka. 
2. Metody oceny rozwoju biologicznego człowieka.  
3. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne warunkujące rozwój człowieka. 

Tendencje przemian.  
4. Charakterystyka okresów rozwojowych człowieka. 
5. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka z 

uwzględnieniem podstawowych zmian rozwojowych narządów i 
układów.  

6. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich 
zaspokajania.  

7. Zdrowie i czynniki je warunkujące.  
8. Najczęstsze problemy zdrowotne dzieci i młodzieży, dorosłych i 

starszych.  
9. Profilaktyka zdrowotna. 

 
Ćwiczenia: 

1. Czynniki warunkujące rozwój człowieka. 
2. Okresy rozwojowe w życiu wewnątrzmacicznym. 
3. Funkcje rodziny i jej znaczenie dla wzmocnienia więzi. 
4. Dojrzałość wczesna i średnia. Przekwitanie. Problemy związane z 

prokreacją i praca zawodową. 
5. Okres przekwitania, hormonalna terapia zastępcza 
6. Starość i niepełnosprawność w rodzinie. 
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Ćwiczenia praktyczne: 
1. Diagnoza stanu Bio-psych-społecznego rodziny – studium 

przypadku. 
2. Opracowanie planu działań celem rozwiązania problemów rodziny.  

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju 

człowieka, Radom-Kielce 2008.  
2. Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, 

gerontologii i promocji zdrowia. PWN, Warszawa 2005. 
3. Jaczewski A., /red:/ Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i 

wychowania. Podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych. 
Wyd. Żak 2005 

4. Doleżych B., Łaszczyca P., /red:/ Biomedyczne podstawy rozwoju z 
elementami higieny szkolnej. Podręcznik dla studentów kierunków 
pedagogicznych i psychologicznych. Toruń 2004 
 

Literatura uzupełniająca 
1. Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Wyd.Zysk Iska. 

Poznań 2000 Friedman J.M. 
2. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., 

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN Warszawa 
2010 

3. Izdebski Z. (red.): Zagrożenia okresu dorastania. Uniwersytet 
Zielonogórski, Zielona Góra 2008. 

4. Steuden S.:Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa 
2011 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych, obszar nauk o zdrowiu 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2.; Ćw. – 2; Ćw.pr. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- egzamin – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- ćwiczenia projektowe – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 72 godz. (3 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 115,5 godz. (5 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- egzamin – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- ćwiczenia projektowe – 15 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 65,5  godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- ćwiczenia projektowe – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 74 godz. (3 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Problemy społeczne współczesnego świata 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 6 (W - 2; Ćw. – 2; LI - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (W - 15; Ćw. – 30; LI - 15) 

Koordynator Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer 

Prowadzący Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Ukończony kurs socjologii 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe problemy 
świata 

 student potrafi wskazać przyczyny problemów współczesnego  
świata 

(PS_W01; PS_W02; PS_W04; PS_W05) 
 
Umiejętności: 

 student pozyskuje informacje w celu diagnozowania przyczyn 
problemów  

 potrafi wskazać / zaprojektować rozwiązania podstawowych 
problemów  

 potrafi zaprezentopwać wybraną problematykę 
(PS _U01; PS _U02; PS _U05; PS _U06; PS _U15; PS _U16) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość ciągłości zmian otoczenia i pojawiania się nowych 
problemów 

 jest gotów do współpracy na rzecz rozwiązywania problemów 
(PS _K01; PS _K05; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, metody symulacyjne, praca w grupach, dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – egzamin pisemny problemowy 
Część ćwiczeniowa – ocena aktywności studenta, ocena projektu i ocena 
referatu 
Cześć laboratotyjna – ocena zgromadzonych materiałów służących 
przygotowaniu projektów i refaratów 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast obrona planu na 
części laboratoryjnej opanowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy 
(W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 
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Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin pisemny i znajomość 51% 
materiału wykładowego. Ponadto student musi wykazać realizację 
wszystkich efektów kształcenia. 
Część ćwiczeniowa oceniana jest w ramach trzech obszarów, tj. 
przygotowanego projektu, referatu wygłoszonego przez studenta i ogólnej 
aktywności w dyskusjach prowadzonych na zajęciach. 
Podstawą zaliczenia laboratoriów jest ocena obszerności i jakości 
zgromadzonych dla potrzeb przygotowania projektu i referatu materiałów. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami planowania, 
rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na małą skalę. 
Podczas laboratoriów studenci w dwuosobowych grupach wykonują plany 
biznesu dla zakładanego (wymyślonego) przedsięwzięcia gospodarczego. 
W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi 
problemami społecznymi współczesnego świata. W trakcie ćwiczeń będą w 
dwuosobowych przygotowywać diagnozę przyczym wybranego problemu 
społecznego oraz projektować jego rozwiązanie. W trakcie 
przygotowywania projektu studenci będą referować opracowywaną 
problematykę i dyskutować nad rozwiązaniami. Laboratoria informatyczne 
będą służyły głównie pozyskiwaniu informacji niezbędnych do 
przygotowania projektów.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Wprowadzenie do wykładów. Osadzenie problematyki przedmiotu 

w obszarze i dyscyplinach wiedzy. (2 h) 
2. Problemy demograficzne i nierówności przedstrzenne z nich 

wynikające. (2 h) 
3. Ubóstwo, bezrobocie, głód i problem dostępu do wody. (2 h) 
4. Osłabienie demokracji i łamanie praw człowieka. (2 h) 
5. Konflikty, terroryzm i problem uchodźców. (2 h) 
6. Koncentracja geostrategiczna i ruchy nacjonalistyczne. (2 h) 
7. Degradacja środowiska. (2 h) 
8. Choroby społeczne. (1 h) 

Plan zajęć  ćwiczeń: 
1. Zajęcia organizacyjne. Wybór problematyki projektu. (2 h) 
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2. Ustalenie zakresu projektu – dyskusje. (4 h) 
3. Budowa planu projektu. (2 h) 
4. Przygotowanie diagnozy problemu. (6 h) 
5. Poszukiwanie rozwiązań problemów – referaty i dyskusje (12 h) 
6. Przygotowanie planu działań zmierzających do rozwiązania 

problemu. (4 h) 
Plan zajęć laboratoriów: 

1. Wstępne rozeznanie w zasobach internetowych na temat 
dostępności informacji w bazach danych (zasoby internetowe, 
zasoby bibliotek elektronicznych, bazy danych statystyki 
masowej). (2 h) 

2. Pozyskiwanie danych do przygotowania diagnozy problemu i 
projektu rozwiązania. (8 h) 

3. Redakcja projektu. (5 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Wykłady z 

socjologii, t. 7, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2. Cesarz Z., Stadmüller .(1998), Problemy polityczne współczesnego 

świata, Wrocław 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Łoś R., Reginia-Zacharski J. (2010), Współczesne konflikty zbrojne, 
Warszawa 

2. Wojciechowski S. (2013), Terroryzm na początku XXI wieku. 
Pojęcia, przejawy, przyczyny, Poznań 

3. Balicki J. (2010), Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii 
Europejskiej, Warszawa 

4. Hołyst B. (2013), Zagrożenie ładu społecznego T 1-2, PWN, 
Warszawa 

5. Pływaczewski W. (2015), Uchodźcy - nowe wyzwania dla 
bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, 
UWM, Olsztyn  

6. Jarząbek J., Szyszlak T. (2014), Konflikty etniczne i wyznaniowe a 
problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie, NOMOS, 
Kraków 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2.; Ćw. – 2; LI - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 15 godz. 
- konsultacje - 1 godz. 
- egzamin – 1 godz. 
Razem – 32 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielne poszukiwanie materiałów – 20 godz. 
- konsultacje – 2 godz. 
Razem – 52 godz. (2 pkt. ECTS)  
- laboratoria informatyczne – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta (poszukiwanie materiałów) – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 40 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 122 godz. (6 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- egzamin – 1 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz.  
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akademickiego - laboratoria informatyczne – 15 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem – 67 godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielne poszukiwanie materiałów – 20 godz. 
- konsultacje – 2 godz. 
- laboratoria informatyczne – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta (poszukiwanie materiałów) – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 92 godz. (4 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Polityka społeczna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 6 (W - 2 Ćw. -  2, Li - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (W - 15, Ćw.  30, Li -  15) 

Koordynator dr Bogusława Puzio-Wacławik 

Prowadzący dr Bogusława Puzio-Wacławik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie  

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza ekonomiczna 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej,  

 potrafi wymienić i scharakteryzować instrumenty polityki społecznej 
i instytucje realizujące politykę społeczną 

(PS_W01; PS_W02; PS _W03; PS _W07; PS _W09) 
 
Umiejętności 

 Posługuje się normami i standardami, 

 Potrafi obserwować otoczenie pod kątem identyfikacji problemów 
społecznych 

 Posiada umiejętność kierowania i współdziałania w projektach 
wprowadzających zmiany w miejscu pracy i poza nim, 

 Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia dla potrzeb rozwiązania 
problemów społecznych w ujęciu lokalnym 

(PS _U01; PS _U02; PS _U04; PS _U06; PS _U07; PS _U09; PS _U12; 
PS _U13) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Rozumie potrzebę aktywnego porusza się po rynku pracy, 

 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania, 

 Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych oraz 
wskazuje na źródła ich finansowania, 

 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru wyznaczonych mu ról. 
(PS _K04; PS _K05; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i laboratorium, na 
ćwiczeniach studenci prezentują prace 
i referaty na wybrane tematy z zakresu polityki społecznej, a następnie 
odbywa się 
dyskusja. Laboratorium dotyczy realizacji projektów. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Ocena z aktywności i zakresu materiału obowiązującego na ćwiczeniach, 
ocena projektów, a wykład kończy się egzaminem z przedmiotu. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin pisemny i znajomość 51% 
materiału wykładowego. Ponadto student musi wykazać realizację 
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wszystkich efektów kształcenia. 
Część ćwiczeniowa oceniana jest w ramach trzech obszarów, tj. 
przygotowanego projektu, referatu wygłoszonego przez studenta i ogólnej 
aktywności w dyskusjach prowadzonych na zajęciach. 
Podstawą zaliczenia laboratoriów jest ocena obszerności i jakości 
zgromadzonych dla potrzeb przygotowania projektu i referatu materiałów. 

7. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

8. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

9. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

10. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

11. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

12. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

1. Cele i zadania polityki społecznej.  
2. Zasady i instrumenty polityki społecznej.  
3.  Etapy i modele polityki społecznej.  
4. Kwestie społeczne.  
5. Ustawodawstwo z zakresu polityki społecznej. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Definicje i paradygmat polityki społecznej oraz powiązania z innymi 
naukami.  

2. Historyczne uwarunkowania i geneza polityki społecznej.  
3. Zasady polityki społecznej -przezorności, samopomocy, 

partycypacji, samorządności, dobra wspólnego, wielosektorowości.  
4. Instrumenty prawne, ekonomiczne, informacyjne, kadrowe.  
5. Etapy polityki społecznej - wielkiego eksperymentu, konsolidacji, 

ekspansji oraz modernizacji i globalizacji.  
6. Kwestie społeczne - definicje i rodzaje.  
7. Podmioty polityki społecznej oraz instrumenty przez nie stosowane 

oraz akty prawne.  
8. Modele polityki społecznej - liberalny, instytucjonalny i 

kolektywistyczny. 
Ćwiczenia i laboratoria rozwijają treści wykładowe i uzupełniają je o 
przykłady praktyczne. Tematyka kolejnych zajęć  ćwiczeniowych i 
laboratoryjnych jest taka sama, jak treści wykładowych. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  
1. "Polityka Społeczna", red. G. Firlit-Fesnak, M.Szyłko-

Skoszny,PWN, Warszawa 2007, " 
2. Wymiary polityki społecznej", red. O.Kowalczyk, S.Kamiński,Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009. 
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Literatura uzupełniająca: 
1. miesięczniki - "Polityka Społeczna" i "Praca i Zabezpieczenie 

Społeczne". 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2.; Ćw. – 2; LI - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 15 godz. 
- konsultacje - 1 godz. 
- egzamin – 1 godz. 
Razem – 32 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielne poszukiwanie materiałów – 20 godz. 
- konsultacje – 2 godz. 
Razem – 52 godz. (2 pkt. ECTS)  
- laboratoria informatyczne – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta (poszukiwanie materiałów) – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 40 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 122 godz. (6 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- egzamin – 1 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz.  
- laboratoria informatyczne – 15 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem – 67 godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielne poszukiwanie materiałów – 20 godz. 
- konsultacje – 2 godz. 
- laboratoria informatyczne – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta (poszukiwanie materiałów) – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 92 godz. (4 pkt. ECTS) 
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pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Metodyka pracy socjalnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 6 (W - 2; Ćw. – 2, LI - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr IV 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (W-15; Ćw.-30; LI- 15) 

Koordynator Mgr Ewa Siedlik 

Prowadzący Mgr Ewa Siedlik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, pojęcia, 
teorie i metody pracy socjalnej oraz złożone zależności między 
faktami, teoriami i metodami, 

 posiada podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej 
więzi społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych 

 (PS _W02; PS _W09) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk, 

 analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 osiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do zrozumienia 
i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze pomocy 
społecznej oraz ich uwarunkowań 

 potrafi dobrać odpowiednie metody pracy z uwzględnieniem 
środowisk społecznych i ich typowych problemów oraz więzi 
społecznych w nich funkcjonujących 

(PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U08; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności 
ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym 
zakresie innych 

 jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

(PS _K01; PS _K05) 
 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, praca w grupach, studium przypadku, referaty, 
dyskusje, inscenizacje. 
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Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdziany pisemne.  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej obejmują opanowanie efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin pisemny i znajomość 50% 
materiału wykładowego oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 
Podstawą zaliczenia laboratoriów jest przygotowanie studium przypadku. 
Student musi  samodzielnie zaplanować działania socjalne względem 
wybranej grupy społecznej a także posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą 
metod stosowanych w pracy socjalnej. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z podstawami 
profesjonalnych działań podejmowanych  w obszarze pracy socjalnej, z 
wyszczególnieniem trzech jej głównych metod: metody pracy z 
indywidualnym  przypadkiem, grupami i społecznościami. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Treści przedmiotu ogniskują się wokół naukowych podstaw profesjonalnych 
działań podejmowanych w obszarze pracy socjalnej, związanych z trzema 
klasycznymi metodami pracy (z indywidualnym przypadkiem, z grupami i ze 
społecznością), a także ich praktycznymi implikacjami.  
Metodyka działania w obszarze pracy socjalnej - istota. Metoda pracy 
socjalnej z indywidualnym przypadkiem (narodziny metody; główne 
założenia teoretyczne, aksjologiczne i praktyczne metody); typowa 
procedura postępowania - etapy działania; modele pracy z przypadkiem; 
"case management" jako odmiana metody prowadzenia przypadku).  
Metoda pracy socjalnej z grupą (narodziny metody; rozumienie metody; 
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stadia rozwoju grupy - etapy procesu grupowego; modele pracy z grupą; 
zasady pracy grupowej). Metoda pracy socjalnej ze społecznością 
(narodziny metody; istota metody; odmiany "community organization"; etapy 
postępowania).  
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 

1998.  
2. M. Granosik, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice 2006.  
3. K. Wódz,  Praca socjalna: w środowisku zamieszkania Warszawa 

2000.  
4. E. Trafiałek, Profesjonalna praca socjalna: warunki skuteczności, 

doświadczenia, kierunki zmian, Kielce 2008.  
5. E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 

2001. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. A. Nocuń, W. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy 
socjalnej, Katowice 1998 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2. LI.- 2 
Bilans nakładu pracy studenta  
- wykłady 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
- egzamin 1 godz. 
Razem 50 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 52 godz. (2 pkt. ECTS) 
- lab. Inf. - 15 godz. 
- samodzielna praca studenta - 30 godz. 
- konsultacje – 4 godz. 
- zaliczenie -  0,5 godz. 
Razem 49,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM 151,5 godz. (6 pkt ECTS) 
 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
- egzamin – 1 godz. 
- ćwiczenia - 30 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
- zaliczenie części ćwiczeniowej - 1 godz. 
- lab inf. – 15 godz. 
- konsultacje – 4 godz. 
- zaliczenie 0,5 godz. 
Razem 71,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM (2 pkt. ECTS) 
 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
- lab. Inf. - 15 godz. 
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- samodzielna praca studenta - 30 godz. 
- konsultacje – 4 godz. 
- zaliczenie -  0,5 godz. 
Razem 49,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
Ogółem 101,5 godz. (4 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy samorządności terytorialnej i organizacji społeczności 
lokalnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. - 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W – 15, Ćw. – 15) 

Koordynator Dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ w Tarnowie 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa i organizacji 
samorządności terytorialnej oraz organizacji społeczności lokalnej i 
konfrontuje je z zasadą subsydiarności 

 student potrafi wskazać główne źródła problemów samorządności 
terytorialnej i organizacji społeczności lokalnej 

 zna i charakteryzuje podstawowe prawne i organizacyjne przejawy 
aktywności samorządności terytorialnej oraz organizacji 
społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
w obrębie elementarnych potrzeb publicznych 

(PS_W01; PS _W05; PS _W09; PS _W11) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi dokonać praktycznej diagnozy stanu prawa i 
organizacji samorządności terytorialnej oraz organizacji 
społeczności lokalnej społeczno-gospodarczego obszarów 
wiejskichi zaproponować działania naprawcze  

 student potrafi dokonać podstawowej podmiotów strukturalnych 
samorządu terytorialnego i struktur organizacji społecznych 

(PS _U01; PS _U02; PS _U04; PS _U05; PS _U13) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności ciągłego obserwowania zjawisk 
prawno-organizacyjnych w otoczeniu zadaniowym samorządu 
terytorialnego  

 jest gotów do aktywnie kreować rozwój samorządu terytorialnego i 
społeczności lokalnej myśląc i działając w sposób kreatywny  

(PS _K01; PS_K05; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje konsensualne i antyantagonistyczne. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa– sprawdzian pisemny (z zadaniami problemowymi i 
diagramowymi) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
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Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa–sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 50% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 
rozwoju obszarów wiejskich. 
W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami 
związanymi z rozwojem regionalnym obszarów wiejskich. Wskazane 
zostaną głowne aspekty stanu rozwoju społecznego i gospodarczego ze 
wskazaniem  wiodących dziedzin gospodarki regionalnej. Studenci 
zapoznani zostaną także z podstawowymi elementami dotyczącymi oceny 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
Ćwiczenia będą dotyczyły praktycznych aspektów oceny różnych modeli 
rozwoju obszarów wiejskich. Elementem ćwiczeń będzie także referowanie 
przez studentów wybranych aspektów rozwoju obszarów wiejskich 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Podstawowe prawne i organizacyjne aspekty, istota, zadania i cele 

funkcjonowania samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym (2 
h) 

2. Znaczenie zasady subsydiarności dla budowania relacji spółeczny 
przez samorząd (1 h) 

3. Strukturalno-organizacyjne aspekty aktywności społecznej  w 
ramach samorządu terytorialnego (1 h) 
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4. Strukturalno-organizacyjne aspekty aktywności społecznej  w 
ramach samorządu terytorialnego (1 h) 

5. Kreatywne lokalne społeczeństwo obywatelskie  (1 h) 
6. Społeczeństwo w ramach władzy i organów samorządu 

terytorialnego (1 h) 
7. Prawotwórstwo lokalne – implikacje organizacyjne i społeczne (2 h) 
8. Kadry samorządowe i profesjonalizm funkcjonowania lokalnych 

struktur organizacyjnych. (1 h) 
9. Zasada sprawiedliwości pokoleniowej w strukturach 

organizacyjnych sam0orządu terytorialnego (1 h) 
10. Lokalność w korelacji z metropolizmem samorządu terytorialnego 

(2 h) 
11. Sprawność organizacyjna samorządu lokalnego w kontekście 

budowy państwa i społeczeństwa informatycznego(2 h)  
 

Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Praktyczne określenie desygnatów kreujących samorząd lokalny 

(4  h). 
2. Ocena samorządu terytorialnego w miejscowościach o 

zróżnicowanym obszarze terenowym (3 h) 
3. Referaty studentów. (7 h) 
4. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 
2. Dolnicki B. (red. nauk.),  Ustawa o samorządzie gminnym. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 
3. Wacinklewicz D. Zaspakajanie potrzeb wspólnot samorządowych. 

Studium administracyjnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z., (red. nauk. I merytoryczna 
serii), System prawa administracyjnego, t. 6. Podmioty 
administrujące,  C. H. Beck, Warszawa 2011 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 52,5 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 37 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Aktywizacja społeczna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W-1; Ćw-1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W-15; Cw-15) 

Koordynator dr inż. Krystyna Vinohradnik 

Prowadzący dr inż. Krystyna Vinohradnik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie  

Wymagania wstępne Brak  

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student posiada podstawową wiedzę o grupach społecznych i 
środowiskach lokalnych 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu problematyki 
aktywizacji społecznej; 

 student zna formy aktywizacji społecznej i zawodowej; 

 student posiada wiedzę z zakresu wybranych aspektów polityki 
społecznej; 

 student potrafi wskazać kompetencje społeczne osób i grup 
społecznych; 

(PS_W01, PS_W03, PS_W05; PS_W09) 
 
Umiejętności:  

 student potrafi określić kompetencje społeczne i zaplanować ich 
wykorzystanie; 

 student potrafi myśleć kreatywnie i doskonalić swą wiedzę i 
umiejętności poprzez samodzielne poszukiwanie informacji; 

 student potrafi opracować scenariusz i przeprowadzić debatę 
publiczną; 

 (PS_U04, PS_U08, PS_U012, PS_U015) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i kompetencji oraz 
możliwości ich wykorzystania w pracy z grupami społecznymi; 

 student potrafi pracować w grupie i ma świadomość konieczności 
komunikowania się z otoczeniem; 

 student jest przygotowany do inicjowania działań dla dobra 
określonych grup oraz dla społeczności lokalnej 

(PS_K01, PS_K02, PS_K05, PS_K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład: prezentacje multimedialne; interaktywne formy w trakcie wykładu; 
Ćwiczenia: praca w grupach; trening umiejętności społecznych; dyskusje 
sokratejskie; opracowanie scenariuszy; przeprowadzenie debaty publicznej; 
 

Metody sprawdzania i Student powinien wykazać opanowanie wszystkich założonych efektów 
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kryteria oceny efektów 
kształcenia  

kształcenia;  
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzenie wiedzy; natomiast zaliczenie 
ćwiczeń obejmuje sprawdzenie opanowania wiedzy (W), umiejętności (U) i 
kompetencji społecznych (K). 
Wykłady: zaliczenie pisemne obejmujące sprawdzian wiedzy (W); 
Ćwiczenia: sprawdzanie efektów kształcenia w postaci wiedzy (W) i 
umiejętności (U) poprzez ocenę aktywności w wykonywaniu zadań na 
ćwiczeniach; ponadto oceny praktycznego zastosowania wiedzy i 
umiejętności oraz kompetencji społecznych (K) w pracach w grupie w 
czasie wykonywania ćwiczeń związanych z identyfikacją grup społecznych 
w środowiskach lokalnych oraz udział w przygotowaniu scenariuszy 
aktywizacji społecznej konkretnych grup i przygotowaniu i przeprowadzeniu 
debaty publicznej. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Wykłady – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego wyboru 
spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny pozytywnej jest 
znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia.  
Ćwiczenia –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia sprawdzianu jest 
znajomość co najmniej 50% materiału oraz osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 
Skala ocen: 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61–70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71–80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81–90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w trakcie wykładów z 
podstawowymi aspektami integracji i aktywizacji społecznej i obywatelskiej. 
Natomiast w trakcie ćwiczeń wykształcenie umiejętności zastosowania 
treści wykładów w praktyce oraz wykształcenie kompetencji społecznych w 
pracy w grupie i angażowaniu społeczności lokalnych w przedsięwzięcia 
lokalne i ponadlokalne. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Wybrane aspekty polityki społecznej (1h)  
2. Systemy komunikowania społecznego i publicznego (2h)  
3. Integracja i aktywizacja obywatelska (2h) 
4. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych (2h) 
5. Społeczne kampanie komunikacyjne (1h) 
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6. Kapitał społeczny – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 
(2h) 

7. Znaczenie grup w działaniach społecznych (1h) 
8. Partycypacja społeczna (1h) 
9. Formy aktywizacji społecznej i zawodowej (2h) 
10. Wybrane elementy ekonomii społecznej (1h) 

Ćwiczenia: 
1. Identyfikacja i projekt wykorzystania kompetencji społecznych (4h) 
2. Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie debaty publicznej 

(4h) 
3. Identyfikacja osób i grup społecznych w środowisku lokalnym,  
4. w tym wykluczonych (2h) 
5. Przygotowanie i prezentacja scenariuszy aktywizacji społecznej i 

zawodowej zidentyfikowanych grup społecznych, w tym osób/grup 
wykluczonych (4h)  

6. Zaliczenie ćwiczeń (1h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania 

publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2007. 
2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, 

Warszawa 2004. 
3. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Warszawa 2003. 
4. Praca zbiorowa pod red. E. Grochowskiej, Jak wziąć się do dzieła? 

Przewodnik dla obywateli. Wyd. FRDL, Warszawa 1996. 
5. Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, 

Wyd. Difin, Warszawa 2003. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Kamiński R., Aktywność społeczności wiejskich, Lokalne inicjatywy 
organizacji pozarządowych, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2008.  

2. Kowalska M. (red.), Wybrane kierunki polityki społecznej w Polsce, 
Wyd. UR Kraków, 2007. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W-1; Ćw-1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 52,5 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (1 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 52 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Komunikacja interpersonalna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2  

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (ĆP - 30) 

Koordynator mgr Urszula Kozioł 

Prowadzący mgr Urszula Kozioł 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza 

 Posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego 

 Posiada podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej 
więzi społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych 

(PS _W05, PS _W09) 
 
Umiejętności 

 Komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej dla 
studiowanego kierunku terminologii 

 Potrafi brać udział w dyskusji, przekazywać swoją wiedzę 
zawodową, bronić i przekonywać do swoich racji 

(PS _U08 ,PS _U15) 
 
Kompetencje społeczne 

 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, 
przekonywania i obrony swoich racji 

 Jest gotów do utrzymania właściwych relacji w środowisku 
zawodowym 

(PS _K02, PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone metodą warsztatu psychologicznego: elementy 
treningu interpersonalnego, ćwiczenia praktyczne mające na celu 
usprawnienie procesu komunikacji, nabycia wglądu we własne trudności 
komunikacyjne, ćwiczenia w autorefleksji i autodiagnozie, ćwiczenia 
indywidualne, w dwójkach i w grupach 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

1. Kolokwium sprawdzające; 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry                                       
70- 66%-   max ilości punktów – plus dostateczny 
65- 60%     max ilości punktów – dostateczny 

Kolokwium sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy 
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2. Praktyczne wykonanie ćwiczenia z zakresu  komunikacji 
interpersonalnej wraz z instrukcją dla całej grupy oraz omówieniem 

Ćwiczenie sprawdza efekty kształcenia w zakresie umiejętności i 
kompetencji społecznych 
Ważne jest nawiązanie współpracy i relacji z grupą dokładne 
przedstawienie instrukcji, zadbanie o jasność dla wszystkich uczestników, 
świadomość celu ćwiczenia oraz przedstawienie korzyści komunikacyjnych 
płynących z zastosowania ćwiczenia. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 co najmniej 90% obecności i uczestnictwa na zajęciach 

 zaliczenie końcowego kolokwium sprawdzającego 

 prowadzenie dla grupy ćwiczenia z zakresu komunikacji 
interpersonalnej 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

1. Dostarczenie podstaw wiedzy dotyczącej procesu komunikowania 
się ludzi, 

2. Porozumiewanie bez przemocy (NVC) 
3. Przekazanie i rozwinięcie praktycznych umiejętności 

„komunikowania się” niezbędnego do: 
a. - nawiązania kontaktu, 
b. - rozwijania relacji, 
c. -rozwijania relacji pomagania przy użyciu psychologicznych 

metod oddziaływania, 
4. Budowanie i rozwijanie umiejętności budowania „relacji” w 

procesach komunikowania: 
a. -komunikaty werbalne, 
b. -mapa ciała i komunikaty płynące z tej sfery, 
c. -ćwiczenia w odczytywaniu „mapy ciała”, 

5. Rozpoznawanie i rozwijanie własnych zasobów, wykorzystywanych 
w procesie komunikacji interpersonalnej 

6. Empatia 
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

W oparciu o metodę Porozumiewania bez przemocy (NVC) poprzez 
nazywanie uczuć i potrzeb własnych i rozmówcy dochodzenie do 
rozumienia i usprawnianie procesu komunikacji.  

1. Rozpoznawanie udziału własnych przekonań w procesie 
przekazywania komunikatów w komunikacji niewerbalnej i 
werbalnej 

2. Rozpoznawanie czynników: 
a. sprzyjających nawiązaniu kontaktu i komunikacji /po stronie 

nadawcy, 
b. sprzyjających nawiązaniu kontaktu i komunikacji /po stronie 

odbiorcy, 
3. Rozpoznawanie czynników: 

a. utrudniających nawiązaniu kontaktu i komunikacji /po 
stronie nadawcy, 

b. utrudniających nawiązaniu kontaktu i komunikacji /po 
stronie odbiorcy, 

4. Wypracowywanie optymalnych warunków  komunikacji. 
Komunikacja w pomocy psychologicznej  / po stronie osoby 
pomagającej po stronie  petenta/. 

5. Kształtowanie umiejętności : 
6. Nawiązywania kontaktu 
7. Uważnego słuchania. 
8. Empatycznej komunikacji, 
9. Asertywności 
10. Wdzięczności 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Aronson E. Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 2002 
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2. Egan G., Kompetentne pomaganie. Zysk i spółka. Poznań.2002. 
3. Pease A. Mowa ciała. Dom Wydawni czy REBIS 2003 
4. Rosenberg M.  Porozumienie bez przemocy. O języku serca. 

Czarna Owca Warszawa 2012        
5. Hulewska A. Asertywność w ćwiczeniach. Samo Sedno .Warszawa 

2014 
 
Literatura uzupełniająca 

1. Holler I. Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Czarna Owca  
Warszawa 2011    

2. Rosenberg M.  Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie 
bez przemocy.  Czarna Owca Warszawa 2009 

 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

- ćwiczenia praktyczne - 30 godz. 
- przygotowanie do zajęć i sprawdzianu – 25 godz. 
Razem 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
Ogółem: 2 ECTS 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- ćwiczenia praktyczne - 30 godz. 
Razem 30 godz. (1 pkt. ECTS) 
 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia praktyczne - 30 godz. 
- przygotowanie do zajęć i sprawdzianu – 25 godz. 
Razem 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Dokumentacja w pracy socjalnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (LI – 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 (LI - 30) 

Koordynator Mgr Gabriela Wantuch 

Prowadzący Mgr Gabriela Wantuch 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej  

 student omawia kolejne etapy sporządzania rodzinnych wywiadów 
środowiskowych i innej dokumentacji w pracy socjalnej  

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu działania 
programów typu Helios, Pomost, Empatia 

(PS_W01; PS _W10; PS _W11) 
 
Umiejętności: 

1. posiada umiejętności w zakresie dokumentacji jaką w swojej pracy 
sporządza pracownik socjalny 

2. potrafi uzupełnić druki rodzinnych wywiadów środowiskowych i 
oświadczeń 

3. potrafi dokonać analizy zebranej dokumentacji  
(PS _U01; PS _U05; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 gotów jest do samodzielnego podejmowania decyzji, także w 
trudnych warunkach, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy 

 gotów jest do etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych 

(PS _K03; PS _K04;) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, metody symulacyjne, praca w grupach, dyskusje 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Laboratorium informatyczne – zaliczenie pisemne Student musi wykazać 
opanowanie wszystkich efektów kształcenia: w zakresie wiedzy (W), 
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia laboratoriów jest przystąpienie do zaliczenia w formie 
pisemnej. Student musi także znać pełen zakres dokumentacji jaką 
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sporządza pracownik socjalny oraz sposoby prztwarzania zebranych 
danych w specjalnych stworzonych do tego celu programach 
informatycznych. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest przedstawienie niezbędnych informacji dotyczących 
prowadzenia dokumentacji w pracy socjalnej. Podczas laboratoriów student 
pozna podstawowej dokumenty jakie w swojej pracy sporządza pracownik 
socjalny, pozna podławe prawną do przeprowadzania rodzinnych wywiadów 
środowiskowych. Student otrzyma wiedzę na temat podstawowych 
systemów komputerowych w pomocy społecznej oraz otrzyma informację o 
tworzeniu decyzji jak zakończeniu procesu postępowania 
administracyjnego. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć laboratoriów: 
1. Wprowadzenie do zagadnień dokumentacji w pracy socjalnej. 

Podstawowe pojęcia (2 godziny) 
2. Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji w pracy socjalnej (2 

godziny) 
3. Analiza dokumentów – rodzinny wywiad środowiskowy cz. I (3 

godziny) 
4. Analiza dokumentów – rodzinny wywiad środowiskowy cz. II (2 

godziny) 
5. Analiza dokumentów – rodzinny wywiad środowiskowy cz. IV ( 3 

godziny) 
6. Analiza dokumentów – rodzinny wywiad środowiskowy cz. VII I i XI 

(2 godziny) 
7. Analiza dokumentów – rodzinny wywiad środowiskowy cz. III, V, VI 

(2 godziny) 
8. Analiza dokumentów – rodzinny wywiad środowiskowy cz. VII i X (2 

godziny) 
9. Wprowadzenie do systemu informatycznego Helios (2 godziny) 
10. Wprowadzenie do systemu informatycznego Pomost (2 godziny) 
11. Wprowadzenie do korzystania z centralnego programu Empatia i 

współpraca z PUP (2 godziny) 
12. Teczki osobowe i notatki służbowe (3 godziny) 



71 
 

13. Decyzja jako zakończenie procesu administracyjnego (3 godziny) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 
Dz.U. 2016 poz. 1406 

2. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. 2016 
poz.930 z póź. z zm. 

3. Źródła internetowe 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

LI - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 55 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem – 35 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM:  2 pkt. ECTS 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje - 5 godz. 
Razem - 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W-1; Ćw.-1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W – 15, Ćw. – 15)  

Koordynator Mgr Lucyna Krzemińska 

Prowadzący Mgr Lucyna Krzemińska 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie  

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu; 

 ma wiedzę z zakresu uwarunkowań formalno- prawnych 
dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu; 

 ma wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu w pracy socjalnej; 

(PS_W01; PS _W02; PS _W03; PS _W05; PS _W09) 
 
Umiejętności: 

 posiada umiejętność analizowania zjawisk w obszarze działalności 
pożytku publicznego; 

 posiada elementarne umiejętności animowania, koordynowania i 
zarządzania działalnością wolontariacką; 

 posiada umiejętność interpretacji i oceny działań  w omawianym  
zakresie; 

 posiada wysokie umiejętności komunikacyjne pozwalające na 
skoordynowanie współpracy pomiędzy wieloma podmiotami i 
osobami działającymi w obszarze działalności pożytku publicznego i 
wolontariatu; 

(PS _U01; PS _U03; PS _U04; PS _U06; PS _U08; PS _U13; PS _U15) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności inicjowania działań, głównie  w 
obszarze wolontariatu;  

 ma świadomość konieczności współpracy pomiędzy wieloma 
podmiotami działającymi w obszarze działalności pożytku 
publicznego; 

 ma świadomość konieczności samorozwoju oraz aktualizowania 
swojej wiedzy i umiejętności; 

(PS _K01; PS _K05; PS _K06; PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje, praca w grupach, dyskusja grupowa, mini –projekt, 
analiza pisemna 

Metody sprawdzania i Część wykładowa – pisemne zaliczenie testu wiadomości. 
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kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część ćwiczeniowa – przygotowanie dwóch prezentacji, prace indywidualne 
(1,4); opracowanie mini-projektu, praca grupowa (2); opracowanie analizy w 
postaci dokumentu wordowskiego, praca grupowa(3). 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Pisemne zaliczenie testu obejmuje sprawdzenie wiedzy (W), natomiast 
zadania wykonywane w części ćwiczeniowej sprawdzają opanowanie 
efektów kształcenia głównie w zakresie umiejętności (U) oraz kompetencji 
społecznych (K). 
Student nie uzyskuje zaliczenia wtedy, kiedy nie zrealizuje wszystkich 
zakładanych efektów kształcenia w zakresie trzech składowych, tj. W, U, K. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testu wiadomości; 80%testu 
stanowią pytania z opcją jednokrotnego wyboru spośród trzech możliwych , 
20% testu stanowią pytania otwarte. Podstawą uzyskania zaliczenia jest 
uzyskanie minimum  51% punktów możliwych do zdobycia  ze  znajomości 
materiału objętego zaliczeniem  i osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia. Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach. 
 
Część ćwiczeniowa – opracowanie czterech zadań podczas realizacji 
ćwiczeń; dwa z nich opracowywane są indywidualnie, a pozostałe dwa  - w 
grupie. Zaliczenie zadań nastąpi w przypadku uzyskania minimum 51 % 
możliwych do zdobycia punktów za każde opracowane zadanie. 
Zaliczenie dokonywane jest na ostatnich zajęciach. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu działalności pożytku publicznego, podstawami działalności 
wolontariackiej oraz jej wykorzystania w pracy socjalnej. Wykłady 
ukierunkowane będą na przekazanie wiadomości teoretycznych oraz 
uwarunkowań formalno - prawnych  związanych z podejmowaniem i 
prowadzeniem działalności pożytku publicznego oraz wolontariatem. 
Ćwiczenia opierać się będą na wykorzystaniu zdobytej podczas wykładów 
wiedzy do realizacji zadań ćwiczeniowych, m.in. do: analizy otoczenia 
lokalnego pod kątem realizacji zadań z zakresu działalności pożytku 
publicznego, projektowania rozwoju / samorozwoju w oparciu o wolontariat, 
analizy i projektowania działań w zakresie e-wolontariatu, pośrednictwa, 
zasobów, projektowania możliwości animowania aktywności lokalnej. 
Ćwiczenia będą też okazją do uzupełnienia treści wykładów.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Wprowadzenie do zagadnień działalności pożytku publicznego (1 h) 
2. Przedmiot działalności pożytku publicznego (2 h) 
3. Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego (1 h) 
4. Uwarunkowania formalno – prawne działalności pożytku 

publicznego (1 h) 
5. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego (1 h) 
6. Aspekty formalno – prawne działalności wolontariackiej (2 h) 
7. Zasady współpracy pracownika socjalnego z wolontariuszami (2 h) 
8. Rozwijanie i wzmacnianie wolontariatu w placówkach (2 h) 
9. Szanse, bariery, metody i obszary animowania inicjatyw 

wolontariackich (2 h) 
10. Zaliczenie części wykładowej (1 h) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Lokalna działalność pożytku publicznego – analiza otoczenia, w 
którym mieszka / funkcjonuje student (5 h) 

2. Rozwój przez wolontariat  ( 5 h) 
3. E-wolontariat, internetowe pośrednictwo wolontariatu, e-bazy 

/zasoby działalności wolontariackiej (3 h) 
4. Programy aktywności lokalnej ( 2 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Kurleto M.H. Organizacje pozarządowe w działalności pożytku 



74 
 

publicznego, Wydawnictwo Lexis Nexis, 2008; 
2. Piechota G. Organizacje pożytku publicznego – w drodze do 

społeczeństwa obywatelskiego?, Katowice 2011; 
3. Jankowski M. odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku 

publicznego, Ekonomia Społeczna Teksty 2008, nr 7/2008; 
4. Wyglądała E. (oprac.) Trzeci sektor 2003-2012 (literatura polska i 

obca w wyborze), Bibliografia, Główna Biblioteka Pracy i 
Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 2013; 

5. Archicińska M. (red.) Co każdy koordynator wolontariatu wiedzieć 
powinien?Wolontariat stały i akcyjny – kompendium 
wiedzy,Wydawca Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa 
2011; 

6. Kacprowicz M. Podręcznik e-wolontariatu, Wydawca Fundacja 
Dobra Sieć, Warszawa 2014; 

7. Legat A., Wieczorek D., Bobek K. Atlas dobrych praktyk, MNiPS, 
Warszawa 2011 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
Razem – 27 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 53 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 33  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 1 godz. 
Razem - 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
 Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i 
zatrudnienie socjalne 

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu - 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W-1; Ćw.-1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W – 15, Ćw. – 15) 

Koordynator Mgr Lucyna Krzemińska 

Prowadzący Mgr Lucyna Krzemińska 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk podstawowych Nie 

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

Nie  

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
promocji zatrudnienia; 

 - ma podstawową wiedzę z zakresu polityki rynku 
pracy;   

 - ma wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania 
usług i instrumentów rynku pracy; 

 - ma wiedzę z zakresu instytucji rynku pracy; 

 - ma wiedzę w zakresie możliwości zatrudnienia 
socjalnego;  

(PS_W01, PS_W03, PS_W09) 
 
Umiejętności: 

 potrafi scharakteryzować instytucje rynku pracy, 
usługi rynku pracy, istotę zatrudnienia 
socjalnego; 

 posiada umiejętność analizowania ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 

 potrafi wskazać możliwości pomocy i wsparcia 
osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i 
zagrożonym utratą pracy; 

 posiada umiejętność interpretacji i oceny działań  
w omawianym  zakresie; 

 posiada wysokie umiejętności komunikacyjne 
pozwalające na skoordynowanie współpracy 
pomiędzy wieloma podmiotami i osobami 
działającymi w obszarze promocji zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy; 

(PS_U01, PS_U03,PS_U04, PS_U05, PS_U08, PS_U09, 
PS_U14) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności upowszechniania 
informacji z zakresu usług i instrumentów rynku 
pracy;  

 ma świadomość konieczności współpracy 
pomiędzy wieloma  

 podmiotami działającymi w obszarze promocji 



76 
 

zatrudnienia i instytucji rynku pracy; 

 - ma świadomość konieczności samorozwoju 
oraz aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności; 

(PS_K02, PS_K01, PS_K06) 

Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład, prezentacje, praca w grupach, dyskusja 
grupowa, analiza pisemna,  

Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia  

Część wykładowa – pisemne zaliczenie testu 
wiadomości. 
Część ćwiczeniowa – przygotowanie prezentacji, 
opracowanie mini-przewodnika, opracowanie SWOT, 
opracowanie analizy w postaci dokumentu WORD. 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów 
kształcenia. 
Pisemne zaliczenie testu obejmuje sprawdzenie wiedzy 
(W), natomiast zadania wykonywane w części 
ćwiczeniowej sprawdzają opanowanie efektów 
kształcenia głównie w zakresie umiejętności (U) oraz 
kompetencji społecznych (K). 
Student nie uzyskuje zaliczenia wtedy, kiedy nie 
zrealizuje wszystkich zakładanych efektów kształcenia w 
zakresie trzech składowych, tj. W, U, K. 

Forma i warunki zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testu 
wiadomości; 80%testu stanowią pytania z opcją 
jednokrotnego wyboru spośród trzech możliwych , 20% 
testu stanowią pytania otwarte. Podstawą uzyskania 
zaliczenia jest uzyskanie minimum  51% punktów 
możliwych do zdobycia  ze  znajomości materiału 
objętego zaliczeniem  i osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia.  
Część ćwiczeniowa – opracowanie czterech zadań 
podczas realizacji ćwiczeń; wszystkie zadania 
opracowywane są w mini-grupach (3-4 osobowych). 
Zaliczenie zadań nastąpi w przypadku uzyskania 
minimum 51% możliwych do zdobycia punktów za każde 
opracowane zadanie. 
 
Ocena formułowana jest po zakończeniu ćwiczeń i 
wykładów. 
Ocena niedostateczna – wystawiana jest wtedy, kiedy 
student nie zrealizował wszystkich zakładanych efektów 
kształcenia w zakresie W,U,K. 
Ocena dostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy w 
zakresie W, U, K student zrealizuje wszystkie zakładane 
efekty kształcenia oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 51%, ocena ponad dostateczna – jeśli 
opanuje materiał przynajmniej w 61 – 70 %, ocena dobra  
– jeśli opanuje materiał przynajmniej w 71 – 80%, ocena 
ponad dobra  – jeśli opanuje materiał przynajmniej w 81 – 
90 % i ocena bardzo dobra – jeśli opanuje materiał 
przynajmniej w 91 %. 
 

Treści kształcenia (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi pojęciami z zakresu promocji 
zatrudnienia, instytucji rynku pracy oraz zatrudnienia 
socjalnego. Wykłady ukierunkowane będą na 
przekazanie wiadomości teoretycznych oraz 
uwarunkowań formalno – prawnych; ćwiczenia opierać 
się będą na wykorzystaniu zdobytej podczas wykładów 
wiedzy do realizacji zadań ćwiczeniowych, m.in. do: 
analizy lokalnych zasobów PSZ (formy, usługi, 
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instrumenty), opracowania przewodnika aktywnych 
metod poszukiwania pracy, analizy SWOT zatrudnienia 
socjalnego oraz analizy przykładów z lokalnego 
otoczenia(CIS/KIS).  
Ćwiczenia będą też okazją do uzupełnienia treści 
wykładów.  

Treści kształcenia (pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
 

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z 
promocją zatrudnienia;     uwarunkowania 
formalno-prawne; analiza Ustawy o promocji     
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2 h); 

2. Usługi rynku pracy (1 h) 
3. Formy udzielania wsparcia (1 h) 
4. Instrumenty rynku pracy (1 h) 
5. Programy specjalne/regionalne rynku pracy (1 h) 
6. Aktywne metody poszukiwania pracy (1 h) 
7. Zwiększanie mobilności na rynku pracy (1 h) 
8. Polityka rynku pracy; Krajowy Plan Działań (1 h) 
9. Charakterystyka instytucji rynku pracy oraz 

zakresy ich działań (2) 
10. Uwarunkowania formalno-prawne; analiza 

Ustawy o zatrudnieniu Socjalnym (1 h) 
11. Rola i zadania CIS oraz KIS (1 h) 
12. Zatrudnienie wspierane (1 h) 
13. Zaliczenie części wykładowej (1 h) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Formy, usługi i instrumenty rynku pracy – analiza 
lokalnych zasobów PSZ (5 h);  

2. Opracowanie przewodnika aktywnych metod 
poszukiwania pracy w odniesieniu do jednego, 
przykładowego zawodu/ grupy/  ( 5 h) 

3. Opracowanie analizy SWOT w odniesieniu do 
zatrudnienia socjalnego (3 h) 

4. Analiza przykładów z lokalnego otoczenia w 
zakresie działalności CIS i KIS (2 h) 

 

Literatura podstawowa  i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Culepa M., Rotkiewicz M., Wołoszyn-Kądziołka 

D. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Komentarz, Wydawca C. H. BECK, 
Warszawa 2015; 

2. Baron-Wiaterek M., Instytucjonalno-prawne 
aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, 
Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2008, „Studia i 
Monografie”; 

3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z  dnia 20 kwietnia  2004 r.; 

4. Danecka M., Zatrudnienie socjalne czy pomoc 
społeczna?, Ekonomia Społeczna nr 3/2013(8); 

5. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 
czerwca 2003 r. 

6. Wróbel J., Mierzenie efektywności aktywnych 
programów rynku pracy, Warszawa 2005; 

 

Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/obszarów kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia liczby punktów ECTS W. - 1. Ćw. - 1 
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Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
Razem – 27 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 53 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS - zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 33  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS - zajęcia o 
charakterze praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 1 godz. 
Razem - 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Superwizja pracy socjalnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. – 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W-15; Ćw.-15) 

Koordynator Mgr Ewa Siedlik 

Prowadzący Mgr Ewa Siedlik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i teorie z zakresu 
nauk społecznych, zależności między nimi, a także ich relacje do 
innych nauk 

 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, pojęcia, teorie i 
metody pracy socjalnej oraz złożone zależności między faktami, 
teoriami i metodami 

 posiada podstawową wiedzę  o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno- kulturowego 

 (PS _W01; PS _W02; PS _W05) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk 

 analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 Potrafi brać udział w dyskusji, przekazywać swoją wiedzę 
zawodową, bronić i przekonywać do swoich racji 

(PS _U01; PS _U02; PS _U15) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności 
ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym 
zakresie innych 

 jest gotów do  etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz 
działań podwładnych 

 jest gotów do utrzymania właściwych relacji w środowisku 
zawodowym 
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(PS _K01; PS _K04; PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, praca w grupach, studium przypadku, referaty, 
dyskusje, inscenizacje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemny sprawdziań testowy 
Cześć ćwiczeniowa – zaliczenie poprzez obecność na zajęciach i 
aktywność.  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Sprawdzian obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej obejmują opanowanie efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest sprawdziań pisemny i znajomość 50% 
materiału wykładowego oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa – zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest obecność na 
zajęciach, aktywność, znajomość co najmniej 51% materiału oraz 
osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po 
zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest  przedstawienie studentom  koncepcji superwizji 
pracy socjalnej. W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z 
podstawowymi pojęciami superwizji, zasadami, procedurami i 
zastosowaniem superwizji w pracy socjalnej. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Podstawowe pojęcia i 

koncepcje. (2h) 
2. Superwizja w polskiej pracy socjalnej (1h) 
3. Zakres stosowania superwizji w pracy socjalnej, historyczne 

korzenie. (1h) 
4. Problem relacji superwizor a korzystający z superwizji (1h) 
5. Procedury i zastosowanie  superwizji pracy socjalnej (1h) 
6. Rodzaje superwizji (2h) 
5. Superwizja w przykładowych obszarach pomocy społecznej (1h) 
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7. Superwizja - kierowanie zmianą i rozwojem organizacji (2h) 
8. Kontrola pracy socjalnej i superwizja w ośrodkach pomocy 

społecznej (1h) 
9. Analiza ról grupowych (1h) 
10. Diagnozowanie potrzeb zawodowych pracowników (2h) 

Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Przegląd podstawowych koncepcji superwizji  
2. Procedury i zastosowanie superwizji pracy socjalnej (sesja 

superwizyjna, technika kontraktu) 
3. Superwizja wobec stresu w pracy socjalnej 
4. Superwizja w przykładowych obszarach pomocy społecznej 
5. Gry superwizowanych 
6. Umiejętności interpersonalne (odróżnienie faktów od opinii, 

sprawdzenie własnych interpretacji, mniemań i domysłów, parafraza 
7. Obserwacja relacji w grupie. 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. pod red. J. Szmagalskiego Superwizja pracy socjalnej. 

Zastosowania i dylematy Warszawa 2005  
2. J. Szmagalski Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych 

Warszawa 2004  
3. K. Łącki, A. Szustak Komunikacja interpersonalna  w pracy 

socjalnej Warszawa 1996 
4. Nocuń A. Szmagalski Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i 

ich kształtowanie Warszawa 1996  
 
Literatura uzupełniająca: 

1. P. Hardingham Praca w zespole Warszawa 1999 
2. E. Berne W co grają ludzie Warszawa 2002 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1.  
Bilans nakładu pracy studenta  
- wykłady 15 godz. 
- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 5 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 25 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie 0,5  godz. 
Razem 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM 51,5 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje -4 godz. 
- sprawdzian pisemny – 1 godz. 
- ćwiczenia - 15 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
- zaliczenie części ćwiczeniowej – 0,5 godz. 
Razem 36,5 godz. (1,5 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM (1,5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 5 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
- zaliczenie części ćwiczeniowej – 0,5 
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Razem 31,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
Ogółem 31,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. - 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 (W - 15; Ćw. - 15) 

Koordynator Mgr Gabriela Wantuch 

Prowadzący Mgr Gabriela Wantuch 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Student  zna specyfikę placówek działających na rzecz dorosłych 
osób z niepełnosprawnością  

 zna możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei integracji, 
normalizacji, personalizacji z zachowaniem godności, 
podmiotowości, autonomii osób niepełnosprawnych 

 zna perspektywy badań i kierunki w myśleniu o osobach 
niepełnosprawnych 

 (PS_W01; PS _W02; PS _W04) 
 
Umiejętności: 

 Student potrafi programować i realizować rozwiązania systemowe 
intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące 
jakość życia osób niepełnosprawnych 

 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności, korzystając z różnych źródeł w zakresie tematyki 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

 (PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Student  ma przekonanie o sensie zdobywania wiedzy, wartości i 
potrzebie podejmowania działań wspomagających rozwój osób 
niepełnosprawnych  

 Student  jest wrażliwy na potrzeby i sytuację osób 
niepełnosprawnych 

 (PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
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Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 50% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

W ramach przedmiotu studenci poznają  sytuacji osób niepełnosprawnych w 
Polsce (edukacja, praca zawodowa, rehabilitacja). Założenia prawa polskie, 
interpretacja ustawy i wybranych aktów wykonawczych. System socjalnego 
wsparcia osób niepełnosprawnych. System i narzędzia sprzyjające 
zatrudnianiu niepełnosprawnych (wspomaganie niepełnosprawnego oraz 
wspomaganie pracodawcy). Podstawy prawne i organizacja rehabilitacji 
niepełnosprawnych. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Geneza i ewolucja pojęcia niepełnosprawność. Status osoby 

niepełnosprawnej. Podstawa prawna. (3 godziny) 
2. Orzekanie o niepełnosprawności. Organizacja, tryb, nadzór. (2 

godziny) 
3. Stopnie niepełnosprawności. Uprawnienia i ulgi. (2 godziny) 
4. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością. Pojęcie, rodzaje, cel. (2 

godziny) 
5. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

(2godziny) 
6. Wsparcie samo zatrudnienia osób niepełnosprawnych. (2godziny) 
7. Zadania i organizacja służb działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnością. (2godziny) 
 
Plan zajęć ćwiczeń: 
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1. Niepełnosprawność – geneza, terminologia. Charakterystyka 
populacji osób niepełnosprawnych w Polsce. (2 godziny) 

2. System orzecznictwa – praca na przykładach. (2 godziny) 
3. Klasyfikacja problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych z 

różnymi dysfunkcjami (wzroku, słuchu, narządu ruchu, układu 
krążenia, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie) i ich 
rodzin oraz analiza możliwości ich zaspokojenia. (2 godziny) 

4. Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (2 godziny) 
5. Przystosowania stanowisk pracy do zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy 
dla osób niepełnosprawnych. Poznawanie i rozumienie osoby 
niepełnosprawnej przez doradcę zawodowego. (2 godziny) 

6. Referaty studentów. (4 h) 
7. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Majewski (2006) „Zatrudnianie wspomagane osób 

niepełnosprawnych”. Warszawa: KiGR. 
2. Mizera L., System wspierania rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa 2011; 
3. Frackiewicz L. — Przeciw wykluczeniu społecznemu osb 

niepełnosprawnych, Warszawa, 2008, IPiSS 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
2. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
3. osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1 Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (0,5 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26,0 godz. (0.5 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 52,5godz. (1 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (1 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 37 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Negocjacje i mediacje 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2  

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (ĆP – 30) 

Koordynator mgr Urszula Kozioł 

Prowadzący mgr Urszula Kozioł 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza 

 Posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego 

 Posiada podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej 
więzi społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych 

(PS _W05, PS _W09) 
 
Umiejętności 

 Komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej dla 
studiowanego kierunku terminologii 

 Potrafi brać udział w dyskusji, przekazywać swoją wiedzę 
zawodową, bronić i przekonywać do swoich racji 

 Potrafi wykonywać zadania zawodowe w nieprzewidywalnych i 
zmiennych warunkach 

(PS _U08, PS _U11, PS _U15) 
 
Kompetencje społeczne 

 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, 
przekonywania i obrony swoich racji 

 Jest gotów do utrzymania właściwych relacji w środowisku 
zawodowym 

(PS _K02, PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone metodą warsztatu psychologicznego: elementy 
treningu interpersonalnego, ćwiczenia praktyczne mające na celu 
wdrożenie w komunikacje służącą mediacją i negocjacją , nabyciu wglądu 
we własne trudności komunikacyjne, trudności innych występujące w 
procesje mediacji , ćwiczenia w autorefleksji i autodiagnozie, ćwiczenia 
indywidualne, w dwójkach i w grupach 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

1 Kolokwium sprawdzające; 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry                                       



87 
 

70- 66%-   max ilości punktów – plus dostateczny 
65- 60%     max ilości punktów – dostateczny 
Kolokwium sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy 
2.Praktyczne wykonanie ćwiczenia z zakresu  komunikacji interpersonalnej 
wraz z instrukcją dla całej grupy oraz omówieniem 
Ćwiczenie sprawdza efekty kształcenia w zakresie umiejętności i 
kompetencji społecznych 
Ważne jest nawiązanie współpracy i relacji z grupą dokładne 
przedstawienie instrukcji, zadbanie o jasność dla wszystkich uczestników, 
świadomość celu ćwiczenia oraz przedstawienie korzyści dla mediacji i 
negocjacji płynących z zastosowania ćwiczenia. Szczegółowe kryteria 
oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

- co najmniej 90% obecności i uczestnictwa na zajęciach 
- zaliczenie końcowego kolokwium sprawdzającego 

-- prowadzenie dla grupy ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

1. Dostarczenie podstaw wiedzy dotyczącej procesu negocjacji i 
mediacji 

2. Porozumiewanie bez przemocy (NVC) 
3. Przekazanie i rozwinięcie praktycznych umiejętności służących 

prowadzeniu procesu mediacji i negocjacji 
4. Budowanie i rozwijanie umiejętności budowania relacji w procesie 

komunikacji i mediacji 
5. Rozpoznawanie i rozwijanie własnych zasobów, wykorzystywanych 

w procesie komunikacji i mediacji 
6. Empatia 

 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

W oparciu o metodę Porozumiewania bez przemocy (NVC) poprzez 
nazywanie uczuć i potrzeb stron konfliktu dochodzenie do rozumienia  
procesu mediacji i negocjacji. 

1. Intencja mediatora 
2. Budowanie kontaktu w procesie negocjacji i mediacji 
3. Sposoby przenoszenia informacji między stronami sporu 
4. Rozumienie uczuć i potrzeb stron sporu, nazywanie  ich, 

klasyfikowanie, precyzowanie. Dochodzenie do potrzeb ukrytych 
stron sporu. Rozróżnianie potrzeb od strategii 

5. Budowanie próśb wspierających proces  negocjacji i mediacji. 
Przeformułowywanie żądań i skarg w prośby służące porozumieniu. 

6. Sposoby przerywania komunikacji przywracające proces negocjacji 
i mediacji do życia. 

7. Wychodzenie poza „nie” stron sporu. „Nie” jako początek 
znaczącego dialogu 

8. Dodatkowe umiejętności mediatora 
9. -bezstronność 
10. -uczciwość 
11. Empatia 
12. Rozwijanie umiejętności empatycznych dla stron sporu, oraz dla 

samego siebie, empatia pierwszej pomocy. 
13. Premediacje i Postmediacje 
14. Mediowanie konfliktów wewnętrznych. 
15. Reasumpcja i zaliczenie 

     

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Larson  L.   Porozumienie bez przemocy w mediacjach Czarna 

Owca Warszawa 2009 
2. Rosenberg M.  Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie 

bez przemocy.  Czarna Owca Warszawa 2009 
3. Rosenberg M.  Porozumienie bez przemocy. O języku serca. 

Czarna Owca Warszawa 2012         
Literatura uzupełniająca 

1. Holler I. Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Czarna Owca  
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Warszawa 2011    
2. Hulewska A. Asertywność w ćwiczeniach. Samo Sedno 
3. Pease A. Mowa ciała. Dom Wydawni czy REBIS 2003 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

- ćwiczenia praktyczne - 30 godz. 
- przygotowanie do zajęć i sprawdzianu – 25 godz. 
Razem 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
Ogółem: 2 ECTS 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- ćwiczenia praktyczne - 30 godz. 
Razem 30 godz. (1 pkt. ECTS) 
 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia praktyczne - 30 godz. 
- przygotowanie do zajęć i sprawdzianu – 25 godz. 
Razem 55 godz. (2 pkt. ECTS) 

 
  



89 
 

Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw - 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W - 15; ćw – 15) 

Koordynator mgr Krzysztof Chmielarz 

Prowadzący mgr Krzysztof Chmielarz 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego  

 student rozumie znaczenie regulacji prawa rodzinnego, 
opiekuńczego i dotyczącego rodziny dla kształtowania stosunków 
społecznych i budowy systemu ochrony dziecka i rodziny, będącej 
elementem konstytuującym społeczeństwo 

 student posiada podstawową wiedzę o doktrynie i orzecznictwie 
prawa rodzinnego i opiekunczego 

(PS_W01; PS _W02; PS _W05; PS _W11) 
 
Umiejętności: 

 potrafi właściwie analizować i interpretować prawa i obowiązki 
małżonków   

 potrafi samodzielnie doskonalić wiedzę i umiejetności z zakresu 
prawa rodzinnego i opiekunczego 

(PS _U01; PS _U05) 
 
Kompetencje społeczne: 

 obiektywnie ocenia wkład pracy własnej i innych w pracy 
zespołowej  podczas zajęć  oraz potrafi pracować w grupie przy 
projektowaniu rozwiązań zadanych  problemów i kazusów 

 posiada wrażliwość na potrzeby i problemy drugiego człowieka - w 
szczególności wynikające z niewłaściwego funkcjonowania  rodziny 
objętej oparciem społecznym i wychowującego się w niej dziecka 

 utrzymuje właściwe relacje w środowisku zawodowym 
(PS _K03; PS _K06; PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prowadzenie zajęć wymaga łączenie metod sytuacyjnych, podających i 
aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu (sokratejskiego) i 
prezentacji, dyskusji, pracy w grupach, burzy mózgów, analizy tekstów, 
studium przypadków (kazusy). 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część wykładowa - test wyboru i kazus (min. 51%). 
Część ćwiczeniowa – projekty, kazusy, analiza tekstu. 
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
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kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin testowy wraz z kazusem i 
znajomość ponad 51% materiału wykładowego. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami 
prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się 
także ze stanowiskiem doktryny prawa cywilnego i rodzinnego oraz 
orzecznictwem sądów w zakresie omawianej problematyki. Studenci 
poznają również zasady wykładni charakterystycznych dla tej dyscypliny 
prawa. Celem przedmiotu jest także praca w zespołach – formułowanie 
pism procesowych i rozwiązywanie kazusów. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Pojęcie rodziny i jej funkcje. Więzi rodzinne. Pokrewieństwo i 

powinowactwo . Źródła prawa rodzinnego i opiekuńczego. 
Konstytucyjnoprawna ochrona rodziny (2 h) 

2. Małżeństwo. Zawarcie małżeństwa. Małżeństwo laickie. 
Małżeństwo konkordatowe (2 h) 

3. Prawa i obowiązki małżonków (2 h) 
4. Małżeńskie ustroje majątkowe (2 h) 
5. Małżeństwo nieistniejące. Unieważnienie małżeństwa. Ustanie 

małżeństwa. Przesłanki rozwodu (2 h) 
6. Rozwód a separacja (2 h) 
7. Stosunki między rodzicami a dziećmi. Władza rodzicielska (2 h) 
8. Przysposobienie. Przesłanki przysposobienia. Przysposobienie 

pełne. Przysposobienie pasierba. Przysposobienie niepełne (1 h)  
Plan zajęć ćwiczeniowych: 

1. Opracowanie w 2-3-osobowym zespołach wniosków i pism 
procesowych związanych z tematyką przedmiotu oraz 
rozwiązywanie kazusów (12 h) 

2. Wykonanie pisemnego sprawozdania z wizyty w sądzie rodzinnym i 
nieletnich (3 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011 
2. M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej 
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(dziecko – rodzina – państwo), Kraków 2003.  
3. K.Pietrzykowski, (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. 

C.H. Beck Warszawa 2012 
4. K.Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Wyd.. 

C.H.Beck Warszawa 2009 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. J.Gorzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami, 
Warszawa 2010 

2. J.Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po 
nowelizacji. Komentarz, Warszawa 2009 

3. J.Ignaczewski (red.), Alimenty. Sądowe komentarze tematyczne, 
Warszawa 2011 

4. H.Haak, Opieka i kuratela. Komentarz, Toruń 2004 
5. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna C.H.Beck W-wa, S. 

Nitecki, Świadczenia rodzinne procedura i tryb przyznawania, 
Wrocław 2009 

6. L.Gardocki, Prawo karne, C.H.Beck Warszawa 2009 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
Razem – 27 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 53 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 33  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 1 godz. 
Razem - 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 System prawny pomocy społecznej w Polsce 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. – 1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W - 15; Ćw. – 15) 

Koordynator Dr Andrzej Ogonowski  

Prowadzący Dr Andrzej Ogonowski  

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotu: podstawy prawa  

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu podstaw 
prawa, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

 Posiada wiedzę o systemie i instytucjach społecznych kluczowych 
dla realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej 
oraz zależnościach pomiędzy tymi instytucjami,  

 Posiada podstawową wiedzę na temat historii pomocy społecznej 
oraz ewolucji i roli instytucji pomocy społecznej,  

(PS _W11; PS _W03; PS _W07) 
 
Umiejętności: 

 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi i 
wiedzą w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, a 
także posługuje się pojęciami z zakresu obszaru nauk społecznych 
w celu rozwiązania problemów związanych ze studiowanym 
kierunkiem i przyszłym zawodem,  

 Potrafi dokonać analizy i oceniać prowadzoną działalność 
zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych  

(PS _U07; PS _U13) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych,  

(PS _K01) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, zadania obliczeniowe, praca w 
grupach, praca laboratoryjna (komputer), dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część wykładowa – pisemny egzamin testowy 
Część ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny testowy 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast sprawdziany na 
części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzu 
(W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K). Ocena niedostateczna 
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(2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech 
składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie 
zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemny egzamin testowy jednokrotnego wyboru. 
Podstawą oceny pozytywnej jest znajomość co najmniej 50% materiału oraz 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Egzamin odbywa się w sesji 
egzaminacyjnej. 
Cześć ćwiczeniowa –  sprawdzian pisemny testowy. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianów jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami z zakresu funkcjonowania polskiego systemupomocy 
społecznej w Polsce. Część wykładowa w obejmować będzie głównie 
elementy prawoznawstwa oraz prawa konstytucyjnego, częsć ćwiczeniowa 
zagadnienia obowiązującego systemu prawnego, natomiast czesć 
laboratotyjna ma na celu zaprezentowanie istniejacych zasobów i baz 
danych poświęconych problematyce prawnej, jak również praktyczne 
wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas wykładów i ćwiczeń.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Pojęcie i cele systemu pomocy społecznej (1 h) 
2. Ramy prawne i organizacyjne systemu pomocy społecznej w 

Polsce (1 h)  
3. Pomoc społeczna w systemie prawa (1 h) 
4. Podstawowe zasady pomocy społecznej ( 2h) 
5. Ewolucja systemu pomocy społecznej w Polsce (1 h) 
6. System instytucjonalny pomocy społecznej w Polsce ( 4 h)  
7. Status pracownika socjalnego w Polsce (2 h) 
8. Rodzina i dziecko jako szczególne podmioty pomocy społecznej (2 

h) 
9. Rola organizacji pozarzadowych w systemie pomocy społecznej (1 

h) 
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Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Podział zadań z zakresu pomocy społecznej między administrację 

publiczną ( 2 h) 
2. Zadania samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej (3 h) 
3. Zadania samorządu powiatu w zakresie pomocy społecznej (2 h) 
4. Zadania samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej (2 

h)  
5. Zadania administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej (2h) 
6. System świadczeń w ramach udzielanej pomocy społecznej (2 h) 
7. Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (2 h)  
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2014;  

 
Literatura dodatkowa:  

1. B. Kołaczkowski, Pomoc społeczna, Warszawa 2013; 
2. M. Grewiński (red.), System pomocy społecznej w Polsce – 

wyzwania i kierunki, Toruń 2012 
  

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do egzaminu – 15 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
Razem – 30,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 56,5 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- egzamin – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
Razem – 31,5  godz. (1 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
Razem - 25 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Projekt socjalny 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (2+2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów III 

Semestr V,VI 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin LI - 60 (30+30) 

Koordynator mgr Ewa Siedlik 

Prowadzący mgr Ewa Siedlik; mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy 

Język wykładowy polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i teorie z zakresu nauk 
społecznych, zależności między nimi, a także ich relacje do innych 
nauk 

 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, pojęcia, teorie i 
metody pracy socjalnej oraz złożone zależności między faktami, 
teoriami i metodami 

 Posiada wiedzę o systemie i instytucjach społecznych kluczowych 
dla realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej 
oraz zależnościach pomiędzy tymi instytucjami 

 Posiada podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej 
więzi społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych 

(PS_W01, PS_W02, PS_W03,  PS_W09)   
 
Umiejętności: 

 Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk 

 Analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 Posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do 
zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze 
pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań 

 Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i 
środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania 
dostosowane do istniejących potrzeb 

 Potrafi projektować złożone działania dla mnie w pełni 
przewidywalnych warunków 

(PS _U01, PS _U02,  PS _U03, PS _U04; PS _U11) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
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dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych 

 Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, także w 
trudnych warunkach, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy 

 Jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 Realizuje działania z dbałością o ich jakość   
(PS _K01, PS _K03, PS _K06, PS _K08) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń z wykorzystaniem gier symulacyjnych 
i analizy dobrych praktyk. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Opracowanie projektu socjalnego zgodnego z poznanymi zasadami. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz 
osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po 
zakończeniu ostatnich ćwiczeń zarówno w V jak i w VI semestrze). Przy 
czym podstawą zaliczenia w semestrze V jest ocena etapowa, a podstawą 
zaliczenia semestru VI całego projektu. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

W toku kursu z przedmiotu Projekt socjalny student kształtuje umiejętności z 
zakresu opracowania projektu socjalnego. Umie prawidłowo opracować cel, 
określić zasoby materialne i pozamaterialne. W toku gromadzenia danych 
oraz redakcji projektu doskonali umiejętność pracy w zespole i prawidłowej 
komunikacji. Potrafi przeprowadzić ewaluacje opracowanego projektu. Umie 
wykorzystać właściwe narzędzia i odpowiednio dokumentować działania. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

 
W toku kursu z przedmiotu Projekt socjalny student kształtuje umiejętności z 
zakresu opracowania projektu socjalnego w tym: 
 

1. Omówienie założeń pracy podczas zajęć w ramach Projektu 
socjalnego, wyjasnienie pojęcia i zasad projektu socjalnego, 
poodział zadań 

2. Diagnoza potrzeb wybranej grupy społecznej; 
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3. Diagnoza potrzeb środowiska społecznego; 
4. Adresaci projektu 
5. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu socjalnego 
6. Opracowanie celu projektu socjalnego (cele krótkofalowe i 

długofalowe); 
7. Okreslenie zasobów materialnych i pozamaterialnych; 
8. Działania i przewidywane rezultaty 
9. Mierniki. 
10. Nakłady na projekt socjalny. Kosztorys. 
11. Wskazanie  róznorodnych źródeł finansowania wybranego projektu 

socjalnego 
12. Bariery i zagrożenia (plan alternatywny) 
13. Wsparcie instytucjonalne 
14. Przygotowanie dokumentacji wybranego projektu 
15. Dokonanie ewaluacji opracowanego projektu z zakresu pomocy 

społecznej. 
16. Weryfikacja dokumentacji projektowej 
17. Obrona/Zaliczenie projektu. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Kott K., Co to jest projekt socjalny, Warszawa 2011 
2. Polityka. Pomoc. Praca.Wybrane aspekty pracy socjalnej (red.) J. 

Krzyszkowski, Wrocław 2012 
3. Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu 

społecznym, Katowice 2010 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

LI – 4 (sem. V – 2; sem VI – 2) 
Semestr V 
- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
Semestr VI 
- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
Ogółem: 110 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- laboratoria informatyczne – 60 godz. 
- konsultacje 10 godz. 
Razem – 70 godz. (3 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM:  3 pkt. ECTS 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- laboratoria informatyczne – 60 godz. 
- samodzielna praca studenta – 40 godz. 
- konsultacje - 10 godz. 
Razem - 110 godz. (4 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Informatyka 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 11.3 Informatyka, nauki komputerowe 

Punkty ECTS 2 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr I 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 30 

Koordynator mgr inż. Tomasz Potempa 

Prowadzący mgr inż. Tomasz Potempa 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne 
Znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym w zakresie szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

Efekty kształcenia 

Wiedza:  

 zna terminologię związaną z użytkowaniem systemów 
informacyjnych, posiada wiedzę na temat edycji tekstów, 
wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki 
prezentacyjnej oraz rozumie potrzebę ochrony własności 
intelektualnej, ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki 
opisowej pozwalającą na opracowanie wyników badań 

(PS_W11) 
 
Umiejętności: 

 ma umiejętności wykorzystania systemów baz danych do 
gromadzenia, wyszukiwania i analizy informacji ma umiejętności 
wykorzystania narzędzi informatycznych w przygotowaniu przekazu 
komunikacyjnego potrafi przygotować dokument o charakterze 
urzędowym, naukowym oraz dokumentacyjnym potrafi opracować i 
zaprezentować wyniki własnych badań za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego 

(PS_U05, PS_U06, PS_U09, PS_U11, PS_U16) 
 
Kompetencje społeczne: 

 potrafi korzystać z systemów internetowych do pozyskiwania 
wiedzy i wykorzystania ich w samokształceniu potrafi podzielić 
zadanie informatyczne na mniejsze, spójne problemy, koordynować 
pracę zespołu w ich rozwiązywaniu jak również pracować w zespole 

(PS_K01, PS_K03, PS_K08) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

 Laboratorium komputerowe. 

 metody podające: objaśnienie, opis 

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, 
wypowiedzi indywidualne, debata 

 metody eksponujące: prezentacja, wystawa 

 metody praktyczne: praca przy komputerze z wykorzystaniem 
oprogramowania Linux/Windows/Open Office/Ms Office, praktyczne 
ćwiczenia weryfikujące umiejętność posługiwania się w/w 
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narzędziami 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Kolokwium, ocena wykonania zadań. Student musi wykazać opanowanie 
wszystkich efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną wystawione na podstawie pozytywnego zaliczenia 
kolokwium oraz aktywności na zajęciach (w rozwiązywaniu zadań i 
problemów). Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych 
uzyskanych z w/w zadań. Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą 
ocen określoną w §30 oraz wytycznymi zawartymi w Regulaminu Studiów 
PWSZ. 

 91-100% / bardzo dobry (5.0): Zakładane efekty kształcenia zostały 
osiągnięte w pełni, jednak dopuszczone są pojedyncze nieścisłości, 
które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianych 
efektów kształcenia 

 81-90% / dobry plus (4.5): Zakładane efekty kształcenia zostały 
osiągnięte z nielicznymi błędami, o niewielkim znaczeniu 
merytorycznym 

 71-80% / dobry (4.0): Zakładane efekty kształcenia zostały 
osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub 
pojedynczymi brakami 

 61-70% / dostateczny plus (3.5): Zakładane efekty kształcenia 
zostały osiągnięte z istotnymi błędami lub brakami 

 51-60% / dostateczny (3.0): Zakładane efekty kształcenia zostały 
osiągnięte z poważnymi błędami lub brakami, jednak na 
minimalnym akceptowalnym poziomie osiągnięcia efektu 
kształcenia 

 <=50% / Niedostateczny (2.0): Zakładane efekty kształcenia nie 
zostały osiągnięte 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Kurs obejmuje programowo przegląd podstawowych zagadnień z zakresu 
technologii informacyjnych (IT). W skład kursu wchodzą: przetwarzanie 
tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi 
Internetowe oraz pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Przedstawienie zaawansowanych elementów i funkcji systemów 
operacyjnych Windows oraz Linux. 
a) Projektowanie i zaawansowane formatowanie dokumentu 

(tabulatory, wcięcia akapitu i wyrównywanie tekstowe, symbole, 
znaki specjalne i znaczniki formatowania, inicjały, pola 
dynamiczne, nagłówki i stopki, wyliczenia i numerowania, 
przypisy). 

b) Automatyzacja powtarzalnych czynności edytorskich (style, 
sekcje). 

c) Tabele i popularne elementy typograficzne (tabele, ramki, 
kolumny). 

d) Spisy i indeksy, korespondencja seryjna, dynamiczne łączenie i 
wymiana danych DDE. 

2. Zapoznanie się z arkuszem kalkulacyjnym (Microsoft Excel/Open 
Office Calc): 
a) Podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego: 

 wprowadzanie danych; 

 formuły; 

 adresy relatywne, absolutne i mieszane komórek; 

 wykresy. 
b) Zaawansowane elementy arkusza kalkulacyjnego: 

 - serie danych; 

 - funkcje logiczne i matematyczne; 

 - nazwy zakresów; 

 - sortowanie danych; 

 - filtrowanie danych; 

 - pilot danych; 
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 - funkcje finansowe; 
c) Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w statystyce, 

optymalizacja: 

 - odchylenie standardowe; 

 - współczynnik korelacji; 

 - krzywe regresji; 

 - histogram; 

 - rozkład Gaussa; 

 - analiza danych – testy istotności; 

 - funkcje finansowe; 

 - programowanie liniowe; 
3. Bazy danych: 

a) Zapoznanie z systemem bazy danych Ms Access/Open Office 
Base: 

b) projektowanie oraz tworzenie tabel; 
c) definiowanie więzów integralności bazy danych, pojęcia kluczy, 

zależności między tabelami; 
d) definiowanie kwerend (wybierających,  obliczeniowych, 

parametrycznych, krzyżowych) z wykorzystaniem Query By 
Example; 

e) tworzenie (auto)formularzy oraz (auto)raportów; 
4. Grafika prezentacyjna i menedżerska: 

a) Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych; 
b) Układy slajdów i ich style; 
c) Tworzenie i wykorzystanie istniejących schematów i projektów, 

tworzenie własnych projektów; 
d) Zarządzanie slajdami za pomocą widoków; 
e) Niestandardowe metody tworzenia prezentacji; 

5. Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania oraz usług sieci 
Internet: 
a) Omówienie usług Internetu 
b) Wyszukiwanie informacji w sieci Internet: 

 Zapoznanie z systemami: 

 wyszukiwawczo-informacyjnymi; 
o klasyfikującymi; 
o pytanie-odpowiedź; 
o katalogowymi; 

 Przedstawienie zasad tworzenia optymalnych zapytań; 

 Naukowe bazy informacji. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. „OpenOffice 2.0” Praca zbiorowa, Amistad 2005; 
2. „Systemy telekomunikacyjne. Tom 2. Dodatek 10” Haykin S., 

Wydawnictwo Komunikacji i Łacznosci, Warszawa 2004; 
3. „Informatyka dla ekonomistów” M. Stefańczyk, E. Mejsner, T. 

Kwiatkowski, T. Jaskuła Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003; 
4. „Excel. Analiza danych biznesowych” Gerald Knight, O'Reilly, 2006 
5. Materiały do zajęć zamieszczone na platformie edukacyjnej 

internetowej http://pe.pwsztar.edu.pl oraz przekazywane na 
zajęciach instrukcje. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk technicznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Laboratoria informatyczne - 30 godz. 
Przygotowanie do kolokwium - 6 godz. 
Przygotowanie do laboratoriów - 12 godz. 
Konsultacje - 2 godz. 
Razem: 50 godz. (2 pkt ECTS) 
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Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Laboratoria informatyczne - 30 godz. 
Konsultacje - 2 godz. 
Razem: 32 godz. (1.28 ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

Laboratoria informatyczne - 30 godz. 
Przygotowanie do kolokwium - 6 godz. 
Przygotowanie do laboratoriów - 12 godz. 
Konsultacje - 2 godz. 
Razem: 50 godz. (2 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Przedsiębiorczość 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 3 (W - 1; LI - 2) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy  

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W - 15; LI - 30) 

Koordynator Dr inż. Jarosław Mikołajczyk 

Prowadzący Dr inż. Jarosław Mikołajczyk; Mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości  

 student omawia kolejne etapy zakładania działalności gospodarczej 
(PS_W01; PS _W10; PS _W11) 
 
Umiejętności: 

 posiada umiejętności w zakresie planowania działalności 
gospodarczej  

 potrafi założyć samodzielną działalność gospodarczą 

 potrafi dokonać oceny planu biznesu 
(PS _U01; PS _U05; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 współpracuje w grupie  

 myśli w sposób przedsiębiorczy 
(PS _K03; PS _K06; PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, metody symulacyjne, praca w grupach, dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – egzamin ustny 
Cześć laboratotyjna - obrona przygotowanego biznes planu (sprawdzenie 
dokumentu i rozmowa) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast obrona planu na 
części laboratoryjnej opanowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy 
(W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin ustny i znajomość 51% 
materiału wykładowego. Ponadto student musi umieć wyjaśnić podstawowe 
pojęcia oraz omówić kolejne kroki podczas zakładania działalności 
gospodarczej. 
Podstawą zaliczenia laboratoriów jest przygotowanie i obrona planu 
biznesu. Student musi także znać metody oceny działalności finansowej 
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przedsiębiorstwa i na podstawie przygotowanego planu takiej oceny 
dokonać.  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami planowania, 
rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na małą skalę. 
Podczas laboratoriów studenci w dwuosobowych grupach wykonują plany 
biznesu dla zakładanego (wymyślonego) przedsięwzięcia gospodarczego. 
W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami 
związanymi z przedsiębiorczością. Szczegółowo zostanie omówiony proces 
rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz z jej planowaniem. Studenci 
zapoznani zostaną także z elementami dotyczącymi oceny działalności 
przedsiębiorstwa oraz źródłami finansowania inwestycji. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Istota przedsiębiorczości (2 

h) 
2. Wzorce zachowań przedsiębiorczych (1 h) 
3. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i bariery rozwoju 

(1 h) 
4. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw (1 h) 
5. Małe i średnie przedsiębiorstwa (1 h) 
6. Czynniki produkcji w przedsiębiorstwie (1 h) 
7. Proces rozpoczęcia działalności gospodarczej (koncepcja) (2 h) 
8. Proces rozpoczęcia działalności gospodarczej a środowisko 

zewnętrzne (1 h) 
9. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (1 h) 
10. Planowanie działalności gospodarczej (2 h) 
11. Środki UE wspierające przedsiębiorczość (2h)  

 
Plan zajęć laboratoriów: 

1. Wprowadzenie do biznes planu (streszczenie spisu treści, idei 
pomysłu, przedstawienie plusów i minusów, określenie barier 
wejścia na rynek) (2 h). 

2. Przedstawienie pomysłów na działalność gospodarczą przez 
poszczególnych studentów w grupie (2h) 
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3. Opracowywanie poszczególnych punktów spisu treści w ramach 
części marketingowej biznes planu (12 h) 

4. Omawianie działalności finansowej przedsiębiorstwa i na podstawie 
przygotowanego planu, przygotowanie prognozy finansowej (8 h) 

5. Ustna obrona przygotowanego biznes planu (sprawdzenie 
dokumentu (6 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Piecuch T. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Wyd. II. 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 
2. Praca zbiorowa pod red. B. Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie 

małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź, 1999  
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd.Marcus s.c.Łódź, 2004  
2. Stańda B., Wierzbowska B., Przedsiębiorczość. Wyd. PWN. 

Warszawa 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. LI - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem - 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 81,5 godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- konsultacje 5 godz. 
Razem – 51,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM:  2 pkt. ECTS 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- laboratoria informatyczne – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 20 godz. 
- konsultacje - 5 godz. 
Razem - 55 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Ochrona własności intelektualnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 1 (W.-1) 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 15 

Koordynator dr Leszek Małek 

Prowadzący dr Leszek Małek 

Język wykładowy polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza:  

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu podstaw 
prawa, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

 posiada wiedzę na temat podstawowych przepisów i instytucji z 
zakresu prawa ochrony własności intelektualnej  

(PS _W11) 
 
Umiejętności:  

 Poprawnie interpretuje podstawowe przepisy z zakresu prawa 
własności intelektualnej i stosuje je do rozwiązania 
nieskomplikowanych przypadków  

 Posiada umiejętność redagowania prostych tekstów prawniczych, 
np. pism lub umów z omawianego zakresu  

 Umie proponować konkretne rozwiązania prawne odnoszące się do 
przedstawionego problemu  

(PS _U16) 
Kompetencje społeczne:  

 Widzi potrzebę kształcenia się. 

 Dostrzega konieczność pogłębania i uzupełniania zdobytej wiedzy  
(PS _K01) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

wykład 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

egzamin testowy 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia jest egzamin testowy i opanowanie materiału 
przynajmniej w połowie; ocena niedostateczna (2,0) jest wystawiana w 
wypadku, gdy student w trzech obszarach efektów kształcenia (W, U, K) nie 
zrealizuje efektów kształcenia; w wypadku gdy zrealizuje w tych trzech 
obszarach efekty kształcenia i opanuje materiał co najmniej w 51% - 
otrzymuje ocenę dostateczną (3,0); w wypadku gdy zrealizuje w tych trzech 
obszarach efekty kształcenia i opanuje materiał co najmniej w 52% - 
otrzymuje ocenę dostateczną (3,0); w wypadku gdy zrealizuje w tych trzech 
obszarach efekty kształcenia i opanuje materiał co najmniej w 61 - 70% - 
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otrzymuje ocenę plus dostateczną (3,5); w wypadku gdy zrealizuje w tych 
trzech obszarach efekty kształcenia i opanuje materiał co najmniej w 71 - 80 
% - otrzymuje ocenę dobrą (4,0); w wypadku gdy zrealizuje w tych trzech 
obszarach efekty kształcenia i opanuje materiał co najmniej w 81 - 90% - 
otrzymuje ocenę plus dobrą (4,5); w wypadku gdy zrealizuje w tych trzech 
obszarach efekty kształcenia i opanuje materiał co najmniej w 91% - 
otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0). 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zakres przedmiotu – pojęcie „własność intelektualna”. Podstawowe 
zagadnienia z zakresu prawa autorskiego – przedmiot, podmiot, treść 
autorskich praw osobistych, treść autorskich praw majątkowych i jej 
ograniczenia, umowy, szczególne rodzaje utworów, prawo autorskie w 
Internecie, ochrona baz danych, prawa pokrewne, wizerunek. Problematyka 
dotycząca prawa własności przemysłowej: 1) patenty; 2) wzory użytkowe; 3) 
wzory przemysłowe; 4) znaki towarowe; 5) oznaczenia geograficzne; 6) 
topografie układów scalonych. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

I. Pojęcie własności intelektualnej. Pojęcie „utworu” na gruncie prawa 
autorskiego 

1. Sposób rozumienia pojęcia „własność intelektualna”. 
2. Źródła prawa autorskiego (ustawa, konwencje 

międzynarodowe, prawo europejskie). 
3. Pojęcie „utworu” na gruncie prawa autorskiego (definicja 

ustawowa, przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa, 
przypadki sporne i graniczne, utwór samoistny, zależny, 
inspirowany i dzieło  z zapożyczeniami – przykłady oraz 
konsekwencje prawne zaliczenia danego utworu do 
określonej kategorii, ustawowe wyłączenia spod ochrony). 

II. Podmioty prawa autorskiego 
1. Twórca. 
2. Współtwórcy (przesłanki współtwórczości). 
3. Dzieło współautorskie a utwór zbiorowy, a zbiór utworów. 
4. Wydawca, producent, pracodawca i inne podmioty. 
5. Autorskoprawna podmiotowość prac dyplomowych. 
6. Pojęcie i status prawny tzw. dzieł osieroconych. 

III. Autorskie prawa osobiste 
1. Charakter katalogu praw osobistych. Czas trwania. 
2. Prawo do autorstwa (aspekt pozytywny i negatywny, 

pojęcie i rodzaje plagiatu, plagiat       w działalności 
naukowej, nietypowe zjawiska: autoplagiat, ghostwriting, 
plagiat „odwrócony”, plagiat w pracach dyplomowych). 

3. Prawo do integralności i prawo do rzetelnego wykorzystania 
utworu – pojęcie, przykłady naruszenia oraz sytuacje, w 
których nie dochodzi do naruszenia. 

4. Inne autorskie prawa osobiste – przykłady (np. prawo do 
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu). 

5. Roszczenia przysługujące w razie naruszenia. 
IV. Autorskie prawa majątkowe i ich ograniczenia 

1. Pojęcie autorskich praw majątkowych – definicja ustawowa, 
pola eksploatacji, czas trwania. 

2. Postacie (formy) korzystania z utworu (przykłady, podziały). 
Prawo do wynagrodzenia. 

3. Roszczenia przysługujące w wypadku naruszenia. 
4. Droit de suite – pojęcie. 
5. Pojęcie i charakter dozwolonego użytku. 
6. Dozwolony użytek osobisty (regulacja ustawowa, przykłady, 

zagadnienie kserowania podręcznika). 
V. Dozwolony użytek publiczny 

1. Uzasadnienie istnienia regulacji. 
2. Przesłanki tzw. prawa przedruku. 
3. Przesłanki prawo cytatu. 
4. Inne licencje – przykłady. 
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5. Obowiązek podania źródła (art. 34 pr. aut.). 
6. Test trójstopniowy z art. 35 pr. aut. 

VI. Przenoszalność autorskich praw majątkowych, prawa pokrewne, 
wizerunek 

1. Umowy dotyczące praw autorskich. 
2. Zasady odnoszące się do umów z zakresu prawa 

autorskiego. 
3. Zasady redakcji kontraktów autorskich. 
4. Podstawowe prawa pokrewne (prawa do artystycznych 

wykonań, prawa do fonogramów, prawa do wideogramów, 
prawa do nadań). 

5. Unormowanie dotyczące wizerunku. 
VII. Inne zagadnienia z zakresu prawa autorskiego 

1. Rola organizacji zbiorowego zarządzania. 
2. Fundusz Promocji Twórczości. 
3. Szczególne rodzaje utworów (programy komputerowe, 

dzieła audiowizualne). 
4. Sui generis ochrona baz danych (przedmiot ochrony, 

producent bazy danych, treść i czas ochrony). 
VIII. Prawo autorskie w Internecie 

1. Przedmiot ochrony i podmiot oraz treść prawa autorskiego. 
2. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w 

Internecie (dostawcy zawartości sieci, dostawcy usług i 
użytkownika końcowego). 

3. Piractwo i transfer plików MP3. 
4. Rozpowszechnianie przedmiotów praw autorskich w sieci 

(webcasting i simulcasting, usługi on demand oraz near-on-
demand). Miejsce korzystania z utworu. 

IX. Regulacje z zakresu prawa własności przemysłowej. Wynalazki i 
ochrona patentowa 

1. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej. 
2. Pojęcie wynalazku (nowość, poziom wynalazczy, 

przemysłowa stosowalność). 
3. Rozwiązania wyłączone spod ochrony patentowej. 
4. Zakres prawa z patentu. 

X. Wynalazki. Wzory użytkowe 
1. Tytuły ochronne i czas trwania patentu. 
2. Korzystanie z wynalazku wbrew woli uprawnionego 

(licencje przymusowe, cele państwowe). 
3. Patent zależny i wynalazek tajny. 
4. Pojęcie wzoru użytkowego i prawo ochronne. 

XI. Wzory przemysłowe 
1. Pojęcie wzoru przemysłowego (postać wytworu, wytwór, 

nowość i indywidualny charakter, brak zdolności 
rejestracyjnej).  

2. Procedura rejestracyjna. 
3. Prawo z rejestracji (podmiot, treść, zakres, ograniczenia, 

unieważnienie). 
XII. Zasady wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów 

przemysłowych 
1. Podmiot praw wyłącznych. 
2. Pierwszeństwo uzyskania prawa. 
3. Obrót prawami wyłącznymi. 
4. Treść roszczeń przysługujących w razie naruszenia prawa. 

XIII. Znaki towarowe i udzielane na nie prawa ochronne 
1. Pojęcie znaku towarowego. 
2. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego (brak zdolności 

odróżniającej, przeszkody wynikające z art. 131 i 132 
p.w.p.). 

3. Udzielenie prawa ochronnego (pierwszeństwo, zgłoszenie 
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znaku towarowego i jego rozpatrzenie). 
XIV. Prawo ochronne na znak towarowy 

1. Kompetencja wyłączna. 
2. Ograniczenie skuteczności. 
3. Czasowy i terytorialny zakres prawa. 
4. Zasada specjalizacji i wyjątki. 
5. Naruszenie i unieważnienie prawa. 

XV. Oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych 
1. Definicja oznaczenia geograficznego zawarta  w 

ustawie. 
2. Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia. 
3. Warunki formalne. 
4. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego 

(używacz poprzedni, wyczerpanie, ograniczenia, obrót, 
unieważnienie i wygaśnięcie). 

5. Ochrona topografii układów scalonych. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010 

(wydanie szóste, zaktualizowane); 
2. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie 

i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007; 
3. U. Promińska, E. Nowińska, M. Du Vall, Prawo własności 

przemysłowej, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, 
E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 
Zakamycze 2005; 

2. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, 
Warszawa 2010; 

3. J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa ochronie baz danych, Warszawa 
2002; 

4. P. Podrecki (red.), Z. Okoń, P. Litwiński, M. Świerczyński, T. 
Targosz, M. Smycz, D. Kasprzycki, Prawo Internetu, Warszawa 
2007. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk prawniczych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. – 1 
Bilans nakładu pracy studenta:  
- wykład: 15 godz.;  
- konsultacje: 2 godz.;  
- przygotowanie do zaliczenia: 12 godz.;  
- zaliczenie: 1 godz.;  
Razem: 30 godz. (1 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład: 15 godz.; 
- konsutlacje: 2 godz.;  
- zaliczenie: 1 godz.;  
Razem: 18 godz. (1 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 0 

Rodzaj modułu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr I,II 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (30+30) 

Koordynator mgr Robert Wardzała 

Prowadzący mgr Robert Wardzała 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza:  

 ma ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu kształtowania pożądanego 
poziomu sprawności motorycznej, 

 
Umiejętności:  

 potrafić dokonać samodzielnej analizy przepisów dotyczących 
samoobrony  i umie je zastosować w praktyce, 

 potrafi posługiwać się podstawowymi technikami  samoobrony 
właściwymi dla zaistniałej sytuacji, 

(PS _U03; PS _U06) 
 
Kompetencje społeczne:  

 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy (w tym etyczne) 
związane z wykonywaniem zawodu, 

 poprzez pogłębianie wiedzy i dokształcanie potrafi dostosować się 
do nowych sytuacji i warunków. 

(PS _K01; PS _K04) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze(naśladowcza ścisła, zadaniowa 
ścisła, programowego uczenia się) 
Metody nauczania: pokaz, wykład 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Sprawdzian umiejętności technicznych 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie 
podstawowych elementów technicznych w formie pokazu. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Kształtowanie pożądanego poziomu sprawności motorycznej, wzbogacenie 
wiedzy z zakresu aspektów prawnych samoobrony, nazewnictwa, oraz 
elementów technicznych samoobrony (wybrane sporty walki) 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Podstawy i sposoby poruszania się w walce: 

 postawa bokserska połączone z unikami, dojściem i odejściem 
oraz zejściami, unikami, 

2. podstawowe techniki ciosów stosowane w walce: 

 cios prosty, 
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 cios sierpowy i jego odmiany, 

 kombinacje uderzeń, 

 kombinacje uderzeń w ruchu, 

 sposoby unikania ciosów w ruchu oraz blokowanie ich. 
3. podstawowe kopnięcia stosowane w walce: 

 kopnięcie frontalne (podbijające i pchające), 

 kopnięcie okrężne na udo (wewnętrzne i zewnętrzne), 

 kopnięcie boczne, oraz odmiany, 

 sposoby blokowania kopnięć ( uniki, zejścia, podbicia, blok 
nogami i rękami). 

4. pady i przewroty w walce wręcz: 

 pad w tył, 

 pad w bok, 

 pad w przód, 

 przewrót w przód, 

 pad w tył z przewrotem w tył, 

 łączenia technik padów z postawami pozycji obronnej, 
5. rzuty oraz podcięcia: 

 podcięcia z objaśnieniem 8 wychyleń, 

 rzut przez biodro, ramię  

 połączenie rzutów oraz podcięć z unieruchomieniem 
przeciwnika poprzez dźwignie, duszenie, krępowanie ruchu. 

6. dźwignie na stawy kończyn górnych: 

 zasady dźwigni oraz jej odmiany i łączenia, 
7. sposoby obezwładniania: 

 za pomocą dźwigni, 

 za pomocą obaleń, 

 za pomocą duszeń, 

 kombinacje technik ( techniki łączone). 
8. uwalnianie z chwytów, obchwytów i duszeń- samoobrona: 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Raczkowski K., (2008), Sztuka walki i samoobrony: w aspekcie 

historycznym, prawnym, psychologicznym. Warszawa 
2. Harasymowicz J., (2007), Godziwa Samoobrona, Łódź 
3. Witkowski K., (2009), Kompendium judo, Wrocław, AWF 
4. Soo – Warr L., (2007), Samoobrona dla kobiet, Warszawa 
5. Dobrzyjałowski J., (1996) Samoobrona i techniki interwencyjne 

policji, Wydaw. CSP 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

- 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Lektorat języka obcego - język angielski 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu  - 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 5 (sem. II – 1; sem. III – 2; sem. IV – 2) 

Rodzaj modułu Lektorat – obowiązkowy; Język - do wyboru 

Rok studiów I, II;  

Semestr II, III, IV 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 150 (30-60-60) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy angielski, polski 

Zakres nauk 
podstawowych Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy. 

Efekty kształcenia 

Umiejętności: 
- potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
- potrafi przygotowywać prace pisemne w języku obcym, także związane ze 
studiowanym kierunkiem; 
- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne w języku obcym, także związane 
ze studiowanym kierunkiem. 
(PS _U10; PS _U15; PS _U16) 
 
Kompetencje społeczne: 
- potrafi się komunikować z otoczeniem 
(PS _K02) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

• metody podające: objaśnienie, opis 
• metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w 
podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata 
• metody eksponujące: nagrania audio i video 
• metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, 
ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia 
rozwijające sprawność pisania 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Sprawności 
te weryfikowane są podczas aktywności na zajęciach, przez 
przygotowywanie prac pisemnych, projektów, zadań domowych i 
prezentacji. 

1. Ocena (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie  jednej 
z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy 
w więcej niż 50%. 

2. Ocena (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 51%.  

3. Ocena (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 61 – 70%.  
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4. Ocena (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 81 – 90%.  

6. Ocena (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Na zakończenie każdego semestru- zaliczenie na ocenę. Po zrealizowaniu 
150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące rozumienie ze słuchu, 
egzamin pisemny i  ustny.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w 
naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub 
podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania 
ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z 
doraźnych potrzeb. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne 
bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego i o charakterze 
społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu. 
 
Zagadnienia gramatyczne: 

 czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki frazowe,  wybrane 
czasowniki, po których stosuje się formę „gerund” lub bezokolicznik; 

 czasowniki modalne; 

 czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, 
wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości; 

 rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone (compound nouns); 

 przymiotniki: podział, stopniowanie; 

 przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; 

 przedimki: rodzaje, użycie; 

 zdania przydawkowe; 

 mowa zależna; 

 zdania warunkowe; 

 strona bierna; 

 konstrukcje pytające; 

 tryb przypuszczający; wyrażenia: „I wish’’, „ if only’’. 
 
Zagadnienia leksykalne: 

 • przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru,   
nawiązywanie znajomości; 

 media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, czasopismach – 
wyrażanie opinii; 
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 styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis 
mieszkania/ domu; 

 bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama; 

 czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/ opis, ulubiona 
restauracja jako miejsce spędzania czasu wolnego – opis/ 
rekomendacja, opis przedmiotu: kształt, waga, rozmiar, 
zastosowanie; 

 wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, miejsce, 
które warto zobaczyć, zwiedzić – opis; 

 edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia o latach 
szkolnych, cechy dobrego/ złego nauczyciela – opis; 

 zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, polityka, 
itp.) – opis wybranego problemu/ proponowanie zmian; 

 praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy charakteru 
potrzebne do wykonywania różnych zawodów, rozmowa 
kwalifikacyjna; 

 • wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, biografia – opis 
osoby sławnej, pożegnania – różnice kulturowe. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total English. Intermediate, 

Students’ Book. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Clare, A., Wilson, JJ., Cosgrove, A., New Total English. 
Intermediate, Workbook. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 

2. Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 1-3. 
Newbury: Express Publishing, 2002. 

3. Cieślak, M., English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1-3. 
Poznań: Wagros, 2004. 

4. Misztal, M., Tests In English. Thematic  Vocabulary. Warszawa: 
WSiP, 1994. 

5. Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express Publishing, 
1997. 

6. Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. Swansea: 
Express Publishing, 1998. 

7. • Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z dziedziny 
związanej z kierunkiem studiów. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia Obszar nauk humanistycznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Sem.: II – 1; III – 2; IV - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 

II semestr 
Lektorat --30 godz. 
III semestr 
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udziału nauczyciela 
akademickiego 

Lektorat 60 godz 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
Razem 3 pkt ECTS 
OGÓŁEM: 150 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Lektorat języka obcego - język francuski 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu   

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 5 (sem. II – 1; sem. III – 2; sem. IV – 2) 

Rodzaj modułu Lektorat – obowiązkowy; Język - do wyboru 

Rok studiów I, II 

Semestr II, III, IV 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin  150 (30-60-60) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy francuski, polski  

Zakres nauk 
podstawowych Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy. 

Efekty kształcenia 

Umiejętności: 
- potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
- potrafi przygotowywać prace pisemne w języku obcym, także związane ze 
studiowanym kierunkiem; 
- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne w języku obcym, także związane 
ze studiowanym kierunkiem. 
(PS _U10; PS _U15; PS _U16) 
 
Kompetencje społeczne: 
- potrafi się komunikować z otoczeniem 
(PS _K02) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

• metody podające: objaśnienie, opis 
• metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w 
podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata 
• metody eksponujące: nagrania audio i video 
• metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, 
ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia 
rozwijające sprawność pisania 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Sprawności 
te weryfikowane są podczas aktywności na zajęciach, przez 
przygotowywanie prac pisemnych, projektów, zadań domowych i 
prezentacji. 

7. Ocena (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie  jednej 
z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy 
w więcej niż 50%. 

8. Ocena (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 51%.  

9. Ocena (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 61 – 70%.  
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10. Ocena (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

11. Ocena (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 81 – 90%.  

12. Ocena (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Na zakończenie każdego semestru- zaliczenie na ocenę. Po zrealizowaniu 
150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące rozumienie ze słuchu, 
egzamin pisemny i  ustny.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w 
naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub 
podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania 
ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z 
doraźnych potrzeb.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne 
bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego i o charakterze 
społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu. 
 
Zagadnienia gramatyczne:  

 zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, względne, wskazujące, 
zaimek „en”, ”y”; 

 czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne; 

 rodzaj żeński; 

 liczba mnoga; 

 przysłówek; 

 stopniowanie przymiotników i przysłówków; 

 liczebniki główne i porządkowe; 

 zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, przeczące; 

 rodzajnik określony, nieokreślony, cząstkowy, ściągnięty; 

 przyimki; 

 czasy przyszłe: le futur proche, le futur simple; 

 czasy przeszłe: le passé camposé, l’imparfait, le passé récent, le 
plus-que-parfait; 

 tryby: le subjonctif présent, le conditionnel présent; 

 Le gérondif; 

 zdania warunkowe; 

 strona bierna; 

 mowa zależna; 

 słowotwórstwo. 
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Zagadnienia leksykalne:  

 człowiek i jego otoczenie; 

 miejsce zamieszkania; 

 życie rodzinne i towarzyskie; 

 uczucia i emocje; 

 życie codzienne; 

 wyrażanie czasu;  

 praca i życie zawodowe; 

 żywienie; 

 ubrania i moda; 

 orientacja w terenie; 

 zdrowy tryb życia i sport; 

 pogoda; 

 środowisko i ekologia; 

 zakupy; 

 pieniądze i bankowość; 

 podróżowanie; 

 środki masowego przekazu; 

 kultura i sztuka; 

 korespondencja formalna i nieformalna; 

 elementy wiedzy o Frankofonii, Francji oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego.  

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Mérieux R., Loiseau Y., (Lainé E.), Latitudes 1, 2, wyd. Didier, Paris 

2008 (2009) 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Grégoire M., Grammaire progressive du français: niveau débutant, 
intermédiaire, CLE International, 2007, 1999 

2. Skoraszewski M., Français. Repetytorium tematyczno-leksykalne 
dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, wyd. Wagros; 

3. Kochan B., Zaręba L., Tematyczny słownik języka francuskiego, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2001; 

4. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices - 
niveau intermédiaire, avancé, wyd. CLE International, 2001, 1999; 

5. Słowniki francusko-polski, polsko-francuski (wydawnictwo do 
wyboru); 

6. Dokumenty autentyczne i materiały przygotowane przez lektora; 
7. Materiały i teksty prasowe, internetowe  

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia Obszar nauk humanistycznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Sem.: II – 1; III – 2; IV - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS II semestr 
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- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Lektorat --30 godz. 
III semestr 
Lektorat 60 godz 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
Razem 3 pkt ECTS 
OGÓŁEM: 150 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Lektorat języka obcego - język niemiecki 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu  - 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 5 (sem. II – 1; sem. III – 2; sem. IV – 2) 

Rodzaj modułu Lektorat – obowiązkowy; Język - do wyboru 

Rok studiów I, II 

Semestr II, III, IV 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 150 (30-60-60) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy polski/ niemiecki 

Zakres nauk 
podstawowych Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy. 

Efekty kształcenia 

Umiejętności: 
- potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
- potrafi przygotowywać prace pisemne w języku obcym, także związane ze 
studiowanym kierunkiem; 
- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne w języku obcym, także związane 
ze studiowanym kierunkiem. 
(PS _U10; PS _U15; PS _U16) 
 
Kompetencje społeczne: 
- potrafi się komunikować z otoczeniem 
(PS _K02) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

 metody podające: objaśnienie, opis 

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w 
podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata 

 metody eksponujące: nagrania audio i video 

 • metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, 
ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, 
ćwiczenia rozwijające sprawność pisania 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Sprawności 
te weryfikowane są podczas aktywności na zajęciach, przez 
przygotowywanie prac pisemnych, projektów, zadań domowych i 
prezentacji. 

1. Ocena (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie  jednej 
z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy 
w więcej niż 50%. 

2. Ocena (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 51%.  

3. Ocena (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 61 – 70%.  
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4. Ocena (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 81 – 90%.  

6. Ocena (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Na zakończenie każdego semestru- zaliczenie na ocenę. Po zrealizowaniu 
150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące rozumienie ze słuchu, 
egzamin pisemny i  ustny.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w 
naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub 
podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania 
ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z 
doraźnych potrzeb.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne 
bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego i o charakterze 
społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu. 
 
Zagadnienia gramatyczne:  
SKŁADNIA 

 Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące. 

 Szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnie 
złożonego. 

 Przeczenia: nein, nicht, kein, nie i ich miejsce w zdaniu. 

 Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, 
sondern, und, deshalb i inne.   

 Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, dopełnieniowe, 
okolicznikowe przyczyny, celu, czasu, warunkowe rzeczywiste, 
przyzwalające, zdania przydawkowe z zaimkiem względnym, 
wyrażanie życzeń możliwych i niemożliwych do spełnienia, 
stosowanie strony biernej czasownika, konstrukcje 
bezokolicznikowe 

CZASOWNIK 

 Formy czasowe: strona czynna czasownika: Präsens , 
Präteritum,Perfekt, Plusquamperfect 

 Czasowniki zwrotne  

 Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  

 Czasowniki modalne  

 Tryb rozkazujący 

 Rekcja czasowników 
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PRZYMIOTNIK 

 Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, 
zaimkiem dzierżawczym, z przeczeniem kein, keine, bez rodzajnika  

 Stopniowanie przymiotnika i zastosowanie w zdaniach 
porównawczych 

ZAIMEK 

 Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych. 

 Zaimek nieosobowy es 

 Zaimki względne 

 Zaimki pytające 
LICZEBNIK 

 Liczebniki główne  

 Liczebniki porządkowe 
RZECZOWNIK 

 Typy odmian rzeczownika: słaba, mocna,  

 Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, użycie rzeczownika 
bez rodzajnika  

 Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata 
PRZYIMEK 

 Przyimki z celownikiem. 

 Przyimki z biernikiem 

 Przyimki z celownikiem i biernikiem 

 Przyimki z dopełniaczem    
Zagadnienia leksykalne: 

 Dane personalne (znajomość języków obcych, rodzina, cechy 
charakteru, życiorys) 

 Dom (miejsce zamieszkania, wygląd domu, poszukiwanie 
mieszkania, wynajmowanie mieszkania, sąsiedztwo) 

 Czas wolny (zainteresowania, sport, wakacje, telewizja, urlop w 
kraju i za granicą) 

 Żywienie (restauracja, posiłki, jadłospis) 

 Zakupy (rodzaje sklepów, wyprzedaż, przecena, reklamacja) 

 Usługi (poczta, bank, urzędy) 

 Życie rodzinne i towarzyskie (święta, korespondencja, zaproszenia) 

 Zdrowie (higieniczny tryb życia, lekarz, dentysta, alternatywne 
metody leczenia, postępy w medycynie) 

 Kultura i sztuka (kino, teatr, wystawa) 

 Podróże (lotnisko, dworzec, kasy biletowe, rezerwacja, informacja, 
hotel, biuro podróży, plan miasta, pytanie o drogę) 

 Biografie znanych ludzi, wspomnienia 

 Partnerstwo, przyjaźń , miłość 

 Świat mediów, książki  

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Tangram aktuell 1-3, Rosa-Maria Dallapiazza I in., Max  Hueber 

Verlag 2006 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Alles Klar Grammatik, M. Nieczepka, S. Ostalak, WSiP 2004 
2. Training TestDaF, Gabriele Kniffka, Barbel Gutzat, KG 

Langenscheidt 2006 
3. Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej 

z kierunkiem studiów. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia Obszar nauk humanistycznych  

Sposób ustalenia Sem.: II – 1; III – 2; IV - 2 
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liczby punktów ECTS Bilans nakładu pracy studenta: 
II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

II semestr 
Lektorat --30 godz. 
III semestr 
Lektorat 60 godz 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
Razem 3 pkt ECTS 
OGÓŁEM: 150 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Lektorat języka obcego - język rosyjski 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu  - 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 5 (sem. II – 1; sem. III – 2; sem. IV – 2) 

Rodzaj modułu Lektorat – obowiązkowy; Język - do wyboru 

Rok studiów I, II 

Semestr II, III, IV 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 150 (30-60-60) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy rosyjski, polski  

Zakres nauk 
podstawowych Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy. 

Efekty kształcenia 

Umiejętności: 
- potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
- potrafi przygotowywać prace pisemne w języku obcym, także związane ze 
studiowanym kierunkiem; 
- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne w języku obcym, także związane 
ze studiowanym kierunkiem. 
(PS _U10; PS _U15; PS _U16) 
 
Kompetencje społeczne: 
- potrafi się komunikować z otoczeniem 
(PS _K02) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

 metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, 

 metody problemowe: metody aktywizujące, 

 metody eksponujące: prezentacja Power-Point, metody praktyczne: 
ćwiczebne i realizacji zadań;    

 konsultacje indywidualne: 1 godzina tygodniowo 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Sprawności 
te weryfikowane są podczas aktywności na zajęciach, przez 
przygotowywanie prac pisemnych, projektów, zadań domowych i 
prezentacji. 

1. Ocena (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie  jednej 
z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy 
w więcej niż 50%. 

2. Ocena (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 51%.  

3. Ocena (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 61 – 70%.  

4. Ocena (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
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materiał przynajmniej w 71 – 80%.  
5. Ocena (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 

czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 81 – 90%.  

6. Ocena (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Na zakończenie każdego semestru- zaliczenie na ocenę. Po zrealizowaniu 
150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące rozumienie ze słuchu, 
egzamin pisemny i  ustny.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w 
naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub 
podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania 
ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z 
doraźnych potrzeb.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. 
Zagadnienia gramatyczne 

 czasownik-  formy bezokolicznika, koniugacje, formy dokonane i 
niedokonane, czasowniki zwrotne, tryb rozkazujący i warunkowy, 
czas teraźniejszy, przyszły i przeszły. 

 rzeczownik: deklinacje, liczba pojedyncza i mnoga, rzeczowniki 
nieodmienne, rodzaje rzeczowników 

 przymiotnik: stopniowanie, krótkie formy przymiotnika, przymiotniki 
twardo- i miękkotematowe 

 liczebnik: główne i porządkowe 

 zaimek: odmiana, rodzaje, formy gramatyczne 

 przysłówek: rodzaje, stopniowanie  

 przyimek: rodzaje 

 Podstawowe struktury gramatyczne tj. zdania oznajmujące, 
bezpodmiotowe, pojedyncze, złożone podrzędnie i współrzędnie 

Zagadnienia leksykalne: 

 Dane personalne 

 Dom – życie rodzinne 

 Zdrowie i samopoczucie 

 Określanie czasu 

 Komunikacja międzyludzka 

 Rosja i jej kultura 

 Dane personalne 

 Student i jego dom 

 Świat przyrody-środowisko naturalne 

 Czas wolny, rozrywki 

 Określanie czasu 

 Zdrowie człowieka 
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 Zakupy 

 Restauracja, kawiarnia 

 Nauka, technika, postęp 

 Rosja-ustrój polityczny, kultura 

 Charakterystyka człowieka 

 Student we współczesnym świecie 

 Podróże i kontakty zagraniczne 

 Środowisko naturalne 

 Rosja- kultura, nauka i gospodarka 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Новые встречи 1,2,3, H. Dąbrowska, M. Zybert (literatura 

podstawowa) 
 
Literatura uzupełniająca:   

1. Диалог 1,2,3  Mirosław Zybert  
2. Грамматика без проблем, D. Dziewanowska 
3. Materiały z Internetu/prasy  

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia Obszar nauk humanistycznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Sem.: II – 1; III – 2; IV - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

II semestr 
Lektorat --30 godz. 
III semestr 
Lektorat 60 godz 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
Razem 3 pkt ECTS 
OGÓŁEM: 150 godz. (5 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

II semestr 
Lektorat (w tym sprawdziany okresowe 5 godz.) --30 godz. 
Razem- 30 godz. (1 pkt ECTS)  
III semestr 
Lektorat 60 godz 
Przygotowanie do kolokwium semestralnego 10 godz 
Razem – 70 godz. (2 pkt.) 
IV semestr  
Lektorat – 60 godz.  
20 godz. Przygotowanie do egzaminu 
Razem 80 godz. (2 pkt ECTS) 
OGÓŁEM: 180 godz. (5 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Seminarium dyplomowe i praca licencjacka 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 10 (IV - 2; V - 4; VI - 4) 

Rodzaj modułu do wyboru  

Rok studiów II; III 

Semestr IV; V; VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 90 (IV - 30; V - 30; VI - 30) 

Koordynator Profesorowie i wykładowcy PWSZ 

Prowadzący Profesorowie i wykładowcy PWSZ 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza:  

 posiada wiedzę umożliwiającą przygotowywanie i wygłaszanie 
wystąpień publicznych 

 zna zaawansowane metody i narzędzia opisu i poszukiwania 
zależności pomiędzy zjawiskami społecznymi  

 posiada wiedzę pozwalającą mu rozwinąć zawarte w programie 
studiów zagadnienia problemowe wskazując na prawidłowości, 
zasady, narzędzia, zależności przyczynowo-skutkowe, klasyfikacje 
itp. (PS _W02; PS _W03; PS _W04; PS _W05; PS _W09) 

 
Umiejętności:  

 obserwuje zjawiska społeczne i pozyskuje informacje merytoryczne 
z zasobów bibliotecznych i internetowych  

 opracowuje pisemnie problem teoretyczny z zakresu pracy socjalnej 

 potrafi przygotować i przeprowadzić wystąpienie publiczne 

 bierze udział w dyskusji merytorycznej oraz ocenie technicznej 
wystąpień koleżanek i kolegów 

(PS _U01; PS _U05; EK_U09; PS _U15; PS _U16) 
 
Kompetencje społeczne:  

 szanuje inne osoby biorące udział w dyskusji 

 potrafi organizować własną pracę oraz koordynować różne 
działania  

(PS _K01; PS _K02; PS _K04; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Referaty, dyskusje, panele. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Podstawą stwierdzenia realizacji efektów kształcenia i uzyskania zaliczenia 
jest zreferowanie wskazanej problematyki, udokumentowanie postępów w 
przygotowywaniu pracy dyplomowej oraz aktywne uczestnictwo w 
zajęciach. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia seminarium  na IV semestrze jest przygotowanie oraz 
przeprowadzenie dwóch wystąpień. Ponadto dodatkowo premiowane jest 
aktywne uczestnictwo studenta w dyskusjach. Obowiązkiem studenta jest 
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wybór opiekuna pracy dyplomowej i ustalenie tematyki pracy dyplomowej. 
Podstawą zaliczenia V semestru jest przygotowanie teoretycznej części 
pracy dyplomowej oraz jej prezentacja, a także udziałw dyskusji nad 
pracami innych uczestników seminarium. Podstawą zaliczenia VI semestru 
jest kompletna praca dyplomowa, a także zreferowanie analitycznej części 
pracy oraz udział w dyskusji nad pracami innych uczestników seminarium. 
Zalizcenie seminarium na IV semestrze odbywa się na podstawie liczby 
uzyskanych przez studenta punktów. Zreferowanie przez studenta zadanej 
problematyki oraz jego udział w dyskusjach, a także wybór opiekuna i 
tematyki pracy uznaje się za osiągnięcie założonych efektów kształcenia. 
Uzyskana liczba punktów przekłada się na następujące oceny: - do 20 pkt. - 
3,0; 21-30 pkt. - 3,5; 31-40 pkt. - 4,0; 41 - 50 pkt. - 4,5; 51-70 pkt. - 5,0. W 
trakcie kolejnych seminariów proponuje się: 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 50%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Głównym celem seminarium jest przygotowanie studentów do wystąpień 
publicznych, w tym do napisania i obrony pracy dyplomowej. Zakres 
seminarium uzależniony jest od semestru. 
Semestr IV: nabycie umiejętności przygotowania oraz wygłoszenia 
wystąpienia publicznego; wybór opiekuna i tematu pracy. 
Semestr V: przygotowanie i przedstawienie części teoretycznej pracy 
dyplomowej. 
Semestr VI: ukończenie redagowania i przedstawienie części badawczej 
pracy dyplomowej. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

W semestrze IV: 
1. Zakres problemowy seminarium. Zasady zaliczenia seminarium. 

Prace promocyjne - rodzaje. Wybór terminów i tematów wystąpień 
(2h). 

2. Dobór i wykorzystanie literatury. Przygotowanie referatu i metodyka 
referowania (2h). 

3. Referaty prowadzącego (3) i ich ocena przez studentów (2h). 
4. Referaty dowolne studentów (2h). 
5. Referaty dowolne studentów (2h). 
6. Referaty dowolne studentów (2h). 
7. Referaty dowolne studentów (2h). 



128 
 

8. Referaty dowolne studentów (2h). 
9. Referaty studentów (na tematy – Wybór tematu i opiekuna pracy 

dyplomowej, Formułowanie tytułu pracy, stawianie celu badań i 
hipotez badawczych, metodologia badań w pracach dyplomowych) 
(2h). 

10. Referaty studentów (na tematy – Podział procesu pisania pracy 
dyplomowej, poszukiwanie i gromadzenie literatury, wykonywanie 
notatek literaturowych i dokumentowanie literatury w treści pracy) 
(2h). 

11. Referaty studentów (na tematy –Źródłowe materiały pierwotne, 
Językowa strona pracy, konstrukcja tabel, wykresów i rysunków) 
(2h). 

12. Referaty studentów (na tematy –Wyrażenia i zwroty pomocne w 
redagowaniu pracy, wnioskowanie w pracy dyplomowej, obowiązki i 
prawa studenta oraz opiekuna) (2h). 

13. Referaty studentów (na tematy – Wymogi formalne stawiane przed 
pracami dyplomowymi, ocena i obrona pracy w PWSZ w Tarnowie, 
etyka w pisaniu pracy dyplomowej (2h). 

14. Termin rezerwowy dla referentów (2h). 
15. Podsumowanie i zaliczenie seminarium IV semestru (2h). 

W semestrze V: 
1. Wymogi dotyczące zaliczenia seminarium. Ustalenie 

harmonogramu wystąpień seminaryjnych (2h). 
2. Ustalenie indywidualnych harmonogramów pracy studentów. 

Wskazanie kolejności realizacji etapów pisania pracy dyplomowej 
(2h). 

3. Ustalenie indywidualnych harmonogramów pracy studentów. 
Wskazanie kolejności realizacji etapów pisania pracy dyplomowej 
(2h). 

4. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

5. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

6. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

7. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

8. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

9. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

10. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

11. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

12. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

13. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

14. Referowanie teoretycznych elementów pracy dyplomowej – 
dyskusja (2h). 

15. Podsumowanie i zaliczenie seminarium (2h). 
W semestrze VI: 

1. Wymogi dotyczące zaliczenia seminarium. Ustalenie 
harmonogramu wystąpień seminaryjnych (2h). 

2. Ustalenie indywidualnych harmonogramów pracy studentów. 
Wskazanie kolejności realizacji etapów redagowania pracy 
dyplomowej (2h). 

3. Ustalenie indywidualnych harmonogramów pracy studentów. 
Wskazanie kolejności realizacji etapów redagowania pracy 
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dyplomowej (2h). 
4. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
5. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
6. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
7. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
8. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
9. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
10. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
11. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
12. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
13. Referowanie badawczych elementów pracy dyplomowej – dyskusja 

(2h). 
14. Przedstawienie gotowej pracy dyplomowej (2h). 
15. Przedstawienie gotowej pracy dyplomowej – c.d. Zaliczenie 

seminarium (2h). 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Majchrzak J., Mendel . 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i 

dyplomowych. Wrocław 
2. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłowskiej, P. Wachowiaka, S. 

Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Antczak S., Cieślarczyk M., 2004: Jak napisać pracę dyplomową? 
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 

2. Belohlavkova V., 2004: 33 rady jak przeprowadzić udaną 
prezentację. Wydawnictwo HELION, Gliwice. 

3. Gierz W., 2003: Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny. 
Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 
Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju UG, Gdańsk 

4. Pioterek P., Zieleniecka B., 2004: Technika pisania prac 
dyplomowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 

5. Urban St., Ładoński W. 2006: Jak napisać dobrą pracę 
magisterską. Wydanie VI, uzupełnione. Akademia Ekonomiczna we 
Wrocławiu 

6. Węglińska M., 1997: Jak pisać pracę magisterską? Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

S - 10 (IV - 2; V - 4; VI - 4) 
Bilans nakładu pracy studenta: 
Semestr IV - seminarium – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta - przygotowanie referatów – 20 godz. 
Razem - 50 godz. (2 pkt. ECTS) 
Semestr V - seminarium – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta - przygotowanie referatów  – 20 godz. 
- samodzielna praca studenta - praca dyplomowa – 50 godz. 
- konsultacje - 3 godz. 
Razem - 103 godz. (4 pkt. ECTS)           
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Semestr V - seminarium – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta  - przygotowanie referatów  – 20 godz. 
- samodzielna praca studenta - praca dyplomowa – 50 godz. 
- konsultacje - 3 godz. 
- egzamin dyplomowy - 0,5 godz. 
Razem - 103,5 godz. (4 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 256,5 godz. (10 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

S - 10 (IV - 1; V - 1; VI - 1) 
Semestr IV - seminarium – 30 godz. 
Razem - 30 godz. (1 pkt. ECTS) 
Semestr V - seminarium – 30 godz. 
- konsultacje - 3 godz. 
Razem - 33 godz. (1 pkt. ECTS)           
Semestr V - seminarium – 30 godz. 
- konsultacje - 3 godz. 
- egzamin dyplomowy - 0,5 godz. 
Razem - 33,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 96,5 godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

S - 10 (IV - 2; V - 4; VI - 4) 
Semestr IV - seminarium – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta - przygotowanie referatów – 20 godz. 
Razem - 50 godz. (2 pkt. ECTS) 
Semestr V - seminarium – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta - przygotowanie referatów  – 20 godz. 
- samodzielna praca studenta - praca dyplomowa – 50 godz. 
- konsultacje - 3 godz. 
Razem - 103 godz. (4 pkt. ECTS)           
Semestr V - seminarium – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta  - przygotowanie referatów  – 20 godz. 
- samodzielna praca studenta - praca dyplomowa – 50 godz. 
- konsultacje - 3 godz. 
- egzamin dyplomowy - 0,5 godz. 
Razem - 103,5 godz. (4 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 256,5 godz. (10 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy komunikacji w języku angielskim 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V, VI 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 60 (30 + 30) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy polski, angielski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Student ma podstawową wiedzę o budowie języka angielskiego 
zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranych 
dziedzinach życia, 

 
Umiejętności: 

 Student posiada umiejętność przygotowania krótkich wypowiedzi 
pisemnych w języku angielskim o charakterze ogólnym, 
odnoszących się do różnych dziedzin życia, 

 Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia 
krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim na wybrany temat, 
z wykorzystaniem różnych źródeł, 

(PS _U10; PS _U16) 
Kompetencje społeczne: 

 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie 
doskonalenia własnych kompetencji językowych, 

 Student potrafi się komunikować z otoczeniem 

 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role. 

(PS _K01; PS _K02; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania: 

 metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis  

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, praca w 
grupach, wypowiedzi indywidualne i interakcje, symulacja, 
odgrywanie ról, swobodna konwersacja 

 metody eksponujące: materiał audiowizualny 

 metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 
ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne  

 ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia rozwijające umiejętność 
wypowiedzi pisemnej. 

 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 

 ocenianie ciągłe  
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kształcenia   testy, krótkie prace pisemne 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności językowych 
oraz obecność na zajęciach zgodna 
z regulaminem studiów w PWSZ. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Opanowanie języka angielskiego na poziomie podstawowym A1 
Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego. 
Nabycie przez studenta komunikacyjnych kompetencji językowych. 
Kształcenie i rozwijanie sprawności w słuchaniu ze zrozumieniem, czytaniu 
ze zrozumieniem, mówieniu i pisaniu.  
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Zagadnienia leksykalne:  

 dane osobowe 

 literowanie 

 liczby do 1000, rachunki, numery telefonu 

 języki w Europie, nazwy krajów  

 określanie położenia geograficznego, kierunki świata 

 mieszkanie, umeblowanie, wyposażenie 

 życie codzienne: jedzenie, picie, higiena osobista, prace domowe 

 określenia czasu, relacje czasowe, terminarze, umawianie się i 
ustalanie terminów, czas zegarowy, przebieg dnia  

 orientacja w mieście/miejscu pracy, opisywanie drogi, pytania o 
drogę na ulicy 

 komunikacja miejska 

 podróże, analiza rozkładów jazdy, zakwaterowanie podczas 
podróży 

 zakupy, nazwy artykułów spożywczych, jednostki miary i wagi  

 posiłki i potrawy  

 ubiór, zakupy odzieży, kolory i rozmiary 

 pogoda, opis pogody, prognoza pogody 

 zdrowie, części ciała i choroby, wizyta u lekarza, opisywanie 
dolegliwości oraz stanu zdrowia 

 
Zagadnienia gramatyczne: 

 alfabet  

 zdanie oznajmujące, pytające, przeczące 

 czasowniki regularne i nieregularne 

 przedimek określony i nieokreślony 

 rzeczownik 

 liczba mnoga  

 zaimek osobowy 

 tryb rozkazujący  

 czasowniki modalne 

 liczebniki główne i porządkowe 

 zaimki dzierżawcze 

 przyimki  

 czasy gramatyczne: Present Simple, Past Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Present Perfect 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Poziom A1: 

1. Soars, Liz and John. New Headway Elementary Student’s Book. 
Oxford University Press. Oxford: 2011 

2. Soars, Liz and John. New Headway Elementary Workbook. Oxford 
University Press. Oxford: 2011 

3. Soars, Liz and John. New Headway Beginner Student’s Book. 
Oxford University Press. Oxford: 2010 
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4. Soars, Liz and John. New Headway Beginner Workbook. Oxford 
University Press. Oxford: 2010 

 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych 
 

 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Ćw. – 2 (sem. V – 1; sem. VI – 1) 
Sem. V 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Sem. VI 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy komunikacji w języku francuskim 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V, VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (30  + 30) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy polski, francuski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Student ma podstawową wiedzę o budowie języka angielskiego 
zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranych 
dziedzinach życia, 

 
Umiejętności: 

 Student posiada umiejętność przygotowania krótkich wypowiedzi 
pisemnych w języku angielskim o charakterze ogólnym, 
odnoszących się do różnych dziedzin życia, 

 Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia 
krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim na wybrany temat, 
z wykorzystaniem różnych źródeł, 

(PS _U10; PS _U16) 
Kompetencje społeczne: 

 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie 
doskonalenia własnych kompetencji językowych, 

 Student potrafi się komunikować z otoczeniem 

 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role. 

(PS _K01; PS _K02; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania: 

 metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis  

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, praca w 
grupach, wypowiedzi indywidualne i interakcje, symulacja, 
odgrywanie ról, swobodna konwersacja 

 metody eksponujące: materiał audiowizualny 

 metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 
ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne  

 ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia rozwijające umiejętność 
wypowiedzi pisemnej. 

 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 

 ocenianie ciągłe  
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kształcenia   testy, krótkie prace pisemne 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności językowych 
oraz obecność na zajęciach zgodna 
z regulaminem studiów w PWSZ. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Opanowanie języka francuskiego na poziomie podstawowym A1 
Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego. 
Nabycie przez studenta komunikacyjnych kompetencji językowych. 
Kształcenie i rozwijanie sprawności w słuchaniu ze zrozumieniem, czytaniu 
ze zrozumieniem, mówieniu i pisaniu.  
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Zagadnienia leksykalne:  

 dane osobowe, 

 literowanie, 

 liczby do 1000, liczenie, numery telefonu, 

 narodowości, nazwy krajów, określanie położenia geograficznego, 
kierunki świata, 

 wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, nazwy kolorów, ubrania,  

 ieszkanie i jego umeblowanie, prace domowe,  

 pogoda, opis i prognoza pogody, 

 orientacja w mieście / miejscu pracy, opisywanie drogi, pytania o 
drogę/ wskazywanie drogi 

 jedzenie, picie – produkty żywnościowe, sklepy i zakupy, posiłki- w 
domu i restauracji,  

 podróże, środki transportu, analiza rozkładów jazdy, pobyt w hotelu, 
organizacja noclegu.  

 zdrowie, części ciała i choroby, wizyta u lekarza. 
Zagadnienia gramatyczne: 

 alfabet.  

 rodzajnik (nieokreślony, określony, ściągnięty, cząstkowy),  

 przyimek,  

 liczebniki główne i porządkowe,  

 zaimki przymiotne wskazujące i dzierżawcze,  

 zaimki osobowe (w funkcji dopełnienia bliższego/dalszego/zaimki 
en, y) 

 zaimki względne proste, 

 rodzaj i liczba rzeczownika,  

 zdanie twierdzące, przeczące i pytające,  

 przymiotnik: formy i miejsce.  

 czasownik: czasowniki regularne i nieregularne, tryb oznajmujący/ 
czas teraźniejszy – présent; tryb rozkazujący; czas przyszły bliski – 
futur proche/ czas przeszły bliski- passé récent/ czas przeszły 
dokonany passé composé.   

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Poziom A1: 

1. David Baglieto, Bruno Girardeau, Agenda 1 podręcznik, 2011; 
2. David Baglieto, Bruno Girardeau, Marion Mistichel, Agenda 1 zeszyt 

ćwiczeń, 2012; 
3. David Baglieto, Bruno Girardeau, Agenda 1 płyty CD PL (zestaw 

audio dla nauczyciela), 2012; 
4. Odmiana czasowników: http://bescherelle.com/le-conjugueur-

bescherelle 
5. Popularny słownik francusko-polski, polsko-francuski, Wiedza 

Powszechna, 2010, 
6. http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/francuski-polski 
7. http://www.lepointdufle.net 

 

Przyporządkowanie 
modułu 

Obszar nauk humanistycznych 
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kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

 

 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Ćw. – 2 (sem. V – 1; sem. VI – 1) 
Sem. V 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Sem. VI 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

 
  



137 
 

Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy komunikacji w języku niemieckim 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V, VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (30  + 30) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy Polski, niemiecki 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Student ma podstawową wiedzę o budowie języka angielskiego 
zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranych 
dziedzinach życia, 

 
Umiejętności: 

 Student posiada umiejętność przygotowania krótkich wypowiedzi 
pisemnych w języku angielskim o charakterze ogólnym, 
odnoszących się do różnych dziedzin życia, 

 Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia 
krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim na wybrany temat, 
z wykorzystaniem różnych źródeł, 

(PS _U10; PS _U16) 
Kompetencje społeczne: 

 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie 
doskonalenia własnych kompetencji językowych, 

 Student potrafi się komunikować z otoczeniem 

 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role. 

(PS _K01; PS _K02; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania: 

 metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis  

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, praca w 
grupach, wypowiedzi indywidualne i interakcje, symulacja, 
odgrywanie ról, swobodna konwersacja 

 metody eksponujące: materiał audiowizualny 

 metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem,  

 materiałem ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne  

 ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia rozwijające umiejętność 
wypowiedzi pisemnej. 

 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 

 Ocenianie ciągłe  
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kształcenia   testy, krótkie prace pisemne 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności językowych 
oraz obecność na zajęciach zgodna 
z regulaminem studiów w PWSZ. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Opanowanie języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1 
Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego. 
Nabycie przez studenta komunikacyjnych kompetencji językowych. 
Kształcenie i rozwijanie sprawności w słuchaniu ze zrozumieniem, czytaniu 
ze zrozumieniem, mówieniu i pisaniu.  
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Zagadnienia leksykalne:  

 dane osobowe 

 literowanie 

 liczby do 1000, rachunki, numery telefonu 

 języki w Europie, nazwy krajów  

 określanie położenia geograficznego, kierunki świata 

 mieszkanie, umeblowanie, wyposażenie 

 życie codzienne: jedzenie, picie, higiena osobista, prace domowe. 

 określenia czasu, relacje czasowe, terminarze, umawianie się i 
ustalanie terminów, czas zegarowy, przebieg dnia  

 orientacja w mieście/miejscu pracy, opisywanie drogi, pytania o 
drogę na ulicy 

 komunikacja miejska 

 podróże, analiza rozkładów jazdy, zakwaterowanie podczas 
podróży 

 zakupy, nazwy artykułów spożywczych, jednostki miary i wagi  

 posiłki i potrawy,  

 ubiór, zakupy odzieży, kolory i rozmiary 

 pogoda, opis pogody, prognoza pogody 

 zdrowie, części ciała i choroby, wizyta u lekarza, opisywanie 
dolegliwości oraz stanu zdrowia 

 
Zagadnienia gramatyczne: 

 alfabet  

 zdanie oznajmujące, pytające, przeczące 

 odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, czasowniki regularne 
i nieregularne 

 rodzajnik określony i nieokreślony, odmiana przez przypadki 

 rzeczownik 

 czasowniki z dopełnieniem w bierniku 

 liczba mnoga.  

 zaimek osobowy w celowniku i bierniku  

 tryb rozkazujący  

 czasowniki modalne 

 liczebniki główne i porządkowe 

 zaimki dzierżawcze 

 czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  

 przyimki z celownikiem i biernikiem 

 czas przeszły Praeteritum 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Poziom A1: 

1. Funk, H. Kuhn, Ch., Demme, S., Bayerlein,O., Winzer, B., 
Christiany, C.,: studio d A1 Kurs- und  

2. Übungsbuch mit Lerner CD. Gesamtband/ wyd. jednotomowe, 
Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin, 2013 studio d A1 
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Vokabeltaschenbuch  
3. Zeszyt słówek studio d A1 Sprachtraining  
4. Zeszyt ćwiczeń studio d A1 Unterrichtsvorbereitung interaktiv CD  

(interaktywny poradnik metod.), studio d A1 Filmy do podręcznika 
DVD, studio d A1 Materiały audio do pracy na zajęciach (2 CD) 

 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych 
 

 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Ćw. – 2 (sem. V – 1; sem. VI – 1) 
Sem. V 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Sem. VI 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy komunikacji w języku rosyjskim 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu - 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V, VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (30  + 30) 

Koordynator Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący Pracownicy studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie  

Język wykładowy Polski, rosyjski 

Zakres nauk 
podstawowych Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Student ma podstawową wiedzę o budowie języka angielskiego 
zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranych 
dziedzinach życia, 

 
Umiejętności: 

 Student posiada umiejętność przygotowania krótkich wypowiedzi 
pisemnych w języku angielskim o charakterze ogólnym, 
odnoszących się do różnych dziedzin życia, 

 Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia 
krótkich wystąpień ustnych w języku angielskim na wybrany temat, 
z wykorzystaniem różnych źródeł, 

(PS _U10; PS _U16) 
Kompetencje społeczne: 

 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie 
doskonalenia własnych kompetencji językowych, 

 Student potrafi się komunikować z otoczeniem 

 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role. 

(PS _K01; PS _K02; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania: 

 metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis  

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, praca w 
grupach, wypowiedzi indywidualne i interakcje, symulacja, 
odgrywanie ról, swobodna konwersacja 

 metody eksponujące: materiał audiowizualny 

 metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem,  

 materiałem ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne  

 ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia rozwijające umiejętność 
wypowiedzi pisemnej. 

 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 

 Ocenianie ciągłe  
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kształcenia   testy, krótkie prace pisemne 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności językowych 
oraz obecność na zajęciach zgodna 
z regulaminem studiów w PWSZ. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Opanowanie języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1 
Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego. 
Nabycie przez studenta komunikacyjnych kompetencji językowych. 
Kształcenie i rozwijanie sprawności w słuchaniu ze zrozumieniem, czytaniu 
ze zrozumieniem, mówieniu i pisaniu.  
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Zagadnienia leksykalne:  

 dane osobowe 

 literowanie 

 liczby do 1000, rachunki, numery telefonu 

 języki w Europie, nazwy krajów  

 określanie położenia geograficznego, kierunki świata 

 mieszkanie, umeblowanie, wyposażenie 

 życie codzienne: jedzenie, picie, higiena osobista, prace domowe. 

 określenia czasu, relacje czasowe, terminarze, umawianie się i 
ustalanie terminów, czas zegarowy, przebieg dnia  

 orientacja w mieście/miejscu pracy, opisywanie drogi, pytania o 
drogę na ulicy 

 komunikacja miejska 

 podróże, analiza rozkładów jazdy, zakwaterowanie podczas 
podróży 

 zakupy, nazwy artykułów spożywczych, jednostki miary i wagi  

 posiłki i potrawy,  

 ubiór, zakupy odzieży, kolory i rozmiary 

 pogoda, opis pogody, prognoza pogody 

 zdrowie, części ciała i choroby, wizyta u lekarza, opisywanie 
dolegliwości oraz stanu zdrowia 

 
Zagadnienia gramatyczne: 

 alfabet  

 zdanie oznajmujące, pytające, przeczące 

 odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, czasowniki regularne 
i nieregularne 

 rodzajnik określony i nieokreślony, odmiana przez przypadki 

 rzeczownik 

 czasowniki z dopełnieniem w bierniku 

 liczba mnoga.  

 zaimek osobowy w celowniku i bierniku  

 tryb rozkazujący  

 czasowniki modalne 

 liczebniki główne i porządkowe 

 zaimki dzierżawcze 

 czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  

 przyimki z celownikiem i biernikiem 

 czas przeszły Praeteritum 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Poziom A1: 
1. Вот и мы -  1 cz. + zeszyt ćwiczeń + CD Małgorzata Wiatr-Kmieciak, 
Sławomira Wujec, Wydawnictwo Szkolne PWN 2012.  
2. Вот и мы -  2 cz. + zeszyt ćwiczeń + CD Małgorzata Wiatr-Kmieciak, 
Sławomira Wujec, Wydawnictwo Szkolne PWN 2012. 
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Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych 
 

 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

Ćw. – 2 (sem. V – 1; sem. VI – 1) 
Sem. V 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Sem. VI 
- ćwiczenia – 30 godz. 
Razem – 30 godz. (1 pkt ECTS) 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 60 godz. 
Ogółem: 60 godz. (2 pkt ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Histroria myśli społecznej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 60 (W - 30; Ćw. - 30) 

Koordynator Dr hab. Anna Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący Dr hab. Anna Pachowicz, prof. PWSZ 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Posiada podstawową wiedzę na temat historii pomocy społecznej 
oraz ewolucji i roli instytucji pomocy społecznej  

(PS _W07) 
 
Umiejętności: 

 Doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez samodzielne 
poszukiwanie i dobór informacji 

(PS _U05) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych 

(PS _K01) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład; metody poszukujące – problemowa i ćwiczeniowa; dyskusja; referat; 
pokaz multimedialny 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie w formie kolokwium 
Cześć ćwiczeniowa – referaty studentów; kolokwium pisemne 
 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia.  

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – kolokwium; podstawą oceny pozytywnej jest znajomość 
co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia. 
 
Cześć ćwiczeniowa – zaliczenie z oceną w oparciu o oceny cząstkowe 
uzyskane w ciągu semestru oraz kolokwium. Ocena formułowana jest po 
zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 
 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 
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2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią myśli społecznej, 
podstawowymi zagadnieniami i problemami, osiągnięciami  na przestrzeni 
dziejów od  starożytności aż po współczesność. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Początki myśli społecznej – starożytna Grecja (2 h) 
2. Klasyczne teorie o pochodzeniu społeczeństwa państwa Platon i  

Arystoteles  (4 h) 
3. Średniowieczna myśl społeczna  (2 h) 
4. Wiara – wiedza – ład społeczny (św. Augustyn i św. Tomasz z 

Akwinu)  – średniowieczna myśl społeczna (2 h) 
5. Myśl społeczna oświecenia angielskiego, francuskiego i 

niemieckiego (4 h) 
6. Doktryna prawno-naturalna T. Hobbes, J. Locke (2 h) 
7. Koncepcja władzy wg J. Harringtona (2 h) 
8. Porządek dóbr B. Pascala (1623-1662) (2 h) 
9. Umowa społeczna  - J. J. Rousseau (2 h) 
10. Metoda pozytywna A. Comte (2 h) 
11. Fakty społeczne – Émile Durkheim (2 h) 
12. Charles Alexis Tocqueville (2 h) 
13. Kolokwium (2 h).   

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Myśl społeczna na przestrzeni wieków (2 h) 
2. Myśl społeczna w średniowieczu (2 h) 
3. Myśl społeczna w epoce nowożytnej (2 h) 
4. Myśl społeczna w XIX w. (2 h) 
5. Myśl społeczna w XX w. (2 h) 
6. Referaty i prezentacje studentów. (19 h) 
7. Zaliczenie ćwiczeń (1 h)  

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. M. Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy 

współczesne, Gdańsk 2001. 
2. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002. 

Literatura dodatkowa:  
1. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002. 
2. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Kęty 2001. 



145 
 

3. J. Rousseau, Umowa społeczna, Kęty 2009. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 30 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 30 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 65,5  godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Praca socjalna z grupami mniejszościowymi 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów I 

Semestr II 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 60 (W - 30; Ćw. - 30) 

Koordynator Mgr Gabriela Wantuch 

Prowadzący Mgr Gabriela Wantuch 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia grup mniejszościowych, 
rozróżnia mniejszości etniczne od mniejszości kulturowych 

 student orientuje się w problematyce emigracyjnej w Polsce 

 student wymienia najważniejsze prawa socjalne przysługujące 
emigranta i uchodźcą  

 (PS_W01; PS _W02; PS _W04) 
 
Umiejętności: 

 student rozpoznaje główne przyczyny i skutki migracji  

 potrafi wymienić regulacje prane dotyczące cudzoziemców i ośrodki 
wsparcia świadczone uchodźcą 

 wykorzystuje wiedze teoretyczna z zakresu pracy z grupami 
mniejszościowymi w celu rozpoznania potencjalnych zagrożeń w 
pracy socjalnej 

(PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 jest przekonany o znaczeniu jakie ma propagowanie w 
społeczeństwie naukowej wiedzy i weryfikuje potoczne poglądy i 
przesady na temat grup mniejszościowych 

 rozumie specyfikę przeżyć cudzoziemców i wykorzystać zdobytą 
wiedzę do pracy socjalnej świadczonej na rzecz imigrantów 

 dostrzega rzeczywiste problemy społeczne, jest gotowy do 
współpracy w ich rozwiązywaniu z osobami i organizacjami 
realizującymi prace socjalną. 

 (PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe (test jednokrotnego 
wyboru) 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny (zadania opisowe) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
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sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu  będzie ukształtowanie odpowiedniej postawy wobec 
grup mniejszościowych.  
Zostaną omówienie najważniejsze zagadnienia związane 
z procesem mobilności przestrzennej: trendów, wzorów oraz 
mechanizmów migracji, kontekstów procesów migracyjnych, modeli polityk 
migracyjnych. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się z sytuacją 
imigracyjną w Polsce tj. napływem imigrantów i uchodźców, kwestiami 
adaptacji w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym, 
wyzwaniami wielokulturowości. Ponadto studenci otrzymają elementarną 
wiedzę dotyczącą pracy socjalnej z grupami mniejszościowymi w Polsce. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Kwestia uchodźstwa i imigracji we współczesnej Polsce. 

Podstawowe definicje. Wprowadzenie do metodyki pracy z grupami 
mniejszościowymi  ( 4 godziny) 

2. Prawa socjalne uchodźców i emigrantów (4 godziny) 
3. Podmioty działające w obszarze problematyki migracyjnej ( 2 

godziny) 
4. Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie 

statusu uchodźcy ( 2 godziny) 
5. Świadczenia pomocy społecznej przysługujące cudzoziemcom w 
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Polsce ( 4 godziny) 
6. Indywidualne Programy Integracyjne jako forma pracy z 

uchodźcami i cudzoziemcami posiadającymi ochronę uzupełniającą 
( 4 godziny) 

7. Adaptacja do społeczeństwa przyjmującego. Bariery i wyzwania (4 
godziny) 

8. Działalność organizacji pracujących na rzecz imigrantów i 
a. Uchodźców (2 godziny) 

9. Praca socjalna z uchodźcami i emigrantami w środowisku lokalnym 
(4 godziny) 
 

Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Wprowadzenie do metodyki pracy socjalnej z grupami 

mniejszościowymi: podstawowa terminologia, typologie, definicje. (3 
godziny) 

2. Główne trendy współczesnych procesów migracji. (2 godziny) 
3. Świadczenia pomocy społecznej przysługujące cudzoziemcom w 

Polsce – praca na przykładach (3 godziny) 
4. Migracje przymusowe: uchodźcy i przesiedleńcy we współczesnym 

świecie. (2 godziny) 
5. Działalność organizacji pracujących na rzecz imigrantów i 

uchodźców – na wybranych przykładach. (4 godziny) 
6. Rola pracownika socjalnego w pracy z grupami mniejszościowymi 

(2 godziny) 
7. Metody i formy pracy socjalnej z uchodźcami i emigrantami (2 

godziny) 
8. Aktywizacja zawodowa cudzoziemców – jako przykład aktywnej 

pracy socjalnej z uchodźcami (2 godziny) 
9. Referaty studentów. (9 h) 
10. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Głąbicka K - Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w 

środowisku  
2. Lokalnym, Warszawa, 2014, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Janusz G -  Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, 
Lublin, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

2. Pawlak St - Ochrona mniejszości narodowych w Europie, 
Warszawa, 2001, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 

3. Posern-Zieliński A, Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, 
Poznań 2005, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 30 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS - wykład – 30 godz. 
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- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 65,5  godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Pedagogika rodzinna z elementami pedagogiki opiekuńczej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw. – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W-15, Ćw. – 30) 

Koordynator Dr Wanda Kulesza 

Prowadzący Dr Wanda Kulesza 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nauki społeczne 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza w zakresie  psychologiczno pedagogicznym 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student posiada wiedzę o rodzinie i instytucjach  społecznych, 
realizujących zadania opieki nad rodziną 

 student zna więzi społecznej problemy społeczne związane z 
funkcjonowaniem  rodziny w środowisk lokalnym 

(PS_W04; PS_W08) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi obserwować, analizować i interpretować  zjawiska i 
procesy społeczne  w środowisku lokalnym  

 posługuje się nabytą wiedzą w formułowaniu i rozwiązywaniu 
problemów społecznych 

(PS_U01; PS_U07) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student  jest gotowy do działań na rzecz środowiska społecznego 

 student prezentuje postawę gotowości permanentnego kształcenia i 
doskonalenia wiedzy przedmiotowej 

(PSK_K05, PS_K01) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład interaktywny, projekty i prezentacje studentów, praca w grupach, 
dyskusja, metody aktywizujące nauczanie 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Wykłady – egzamin pisemny -  testowy 
Ćwiczenia – ocena wykonanych projektów, uczestnictwo w zajęciach (co 
najmniej 70%), aktywność w  prowadzonych dyskusjach) 
Student winien  wykazać się opanowaniem wszystkich  efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje  sprawdzian wiedzy (W), zaprezentowanie projektu 
tematycznego oraz udział w dyskusjach jest sprawdzianem wiedzy (W), 
umiejętności (U) oraz kompetencji społecznych (K) 
student może być oceniony na ocenę niedostateczną wówczas, gdy  nie 
zrealizował jednej a części składowych kompetencji  (W,U,K) 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego jest 
opanowanie co najmniej 51% wiedzy przedmiotowej z wykładów 
Podstawą zaliczenia ćwiczeń  jest  obecność na zajęciach (70%) oraz 
zrealizowanie grupowego projektu z wybranego tematu przedmiotowego. 
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Ponadto , oceniana jest również aktywność – udział studenta w dyskusjach 
na zajęciach ćwiczeniowych poprzez obserwacje osoby prowadzącej  

1. Ocena niedostateczna  (2.0)– wystawiana jest wówczas, kiedy 
student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia – w 
wymiarze jednej z trzech składowych założonych efektów  (W,U,K) 

2. Ocena dostateczna (3.0) – wystawiana jest wówczas, jeżeli student 
zrealizuje  zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 51% 

3. Ocena dostateczny plus (3,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 61 – 70% 

4. Ocena dobry (4.0 – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 71 – 80% 

5. Ocena dobry plus (4,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 81 – 90% 

6. Ocena bardzo dobry (5.0) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 91 – 100% 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat rodziny, jej 
funkcjonowania w środowisku społecznym oraz wiedzy zawierającej 
charakterystykę typów rodzin oraz systemów opieki  i wsparcia  rodziny w 
środowisku lokalnym.(wykłady) 
Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci będą analizować aktualne problemy 
współczesnej rodziny podczas zajęć dyskusyjnych a także prezentować 
swoją wiedzę i postawy poprzez wykonywanie grupowych projektów i 
prezentacji  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Zajęcia  organizacyjne i wprowadzające, miejsce pedagogiki 

rodziny w systemie nauk pedagogicznych (1 godz.) 
2. Rodzina i jej przemiany na przestrzeni wieków.  (1 godz) 
3. Rodzina XXI wieku  (1 godz) 
4. Rodzina jako grupa i instytucja opiekńczo – wychowawcza (1 godz.) 
5. Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości.  (1 godz.) 
6. Wychowanie społeczne i moralne w rodzinie. Funkcje rodziny (1 

godz.) 
7.  Struktura rodziny. Typy rodzin(1 godz.) 
8. Pedagogika opiekuńcza – przedmiot i zakres oddziaływań (1 godz.) 
9. Funkcje pedagogiki opiekuńczej (1 godz.) 
10.  (1 godz.) 
11. System opieki i wychowania nad dzieckiem w Polsce (2 godz.) 
12. Instytucje wsparcia społecznego (PCPR, ośrodki pomocy 

społecznej, poradnie rodzinne, poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne (3 godz.) 
 

Ćwiczenia: 
1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Podanie literatury i 

wymagań zaliczenia przedmiotu. Przydział tematyki prac 
projektowych, referatów – objaśnienie wymagań do pracy własnej. 
(1 godz.) 

2. Rola rodziców w wychowaniu. Typy postaw rodzicielskich (1) 
3. Diagnoza pedagogiczna środowiska rodzinnego  (2 godz.) 
4. Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia  opiekuńczo – wychowawcze (2 

godz.) 
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5. Dziecko w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej (1 godz.) 
6. Żłobek w systemie opieki nad dzieckiem.(1 godz.) 
7. Przedszkole i szkoła – ich funkcje opiekuńczo – wychowawcze (1 

godz.) 
8. Placówki wsparcia dziennego  (1 godz.) 
9. Wybrane formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym. ( 

1 godz.) 
10. Sytuacje interwencji kryzysowej (2 godz.) 
11. Programy pomocy rodzinie  w sytuacji trudne j(2 godz.) 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Adamski F., Rodzina – wymiar społeczno – kulturowy. Kraków 2002 
2. Brągieł J., Kawla S., Pedagogika rodziny . Obszary i panorama 

problematyki Toruń 2009 
3. Błasiak A., Dąbrowski E., (red) Wybrane zagadnienia pedagogiki 

rodziny. Kraków 2010 
4. Czardorecka  B., Rodzina i formy jej wsparcia. Kraków 2001 
5. Dąbrowski Z.,  Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn 2006 
6. Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie. Białystok 2004 
7. Krzesiński – Żach B., Pedagogika rodziny – przewodnik do ćwiczeń. 

Białystok 2007 
8. Kuźma J., (red) Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce. 

Kraków 2007 
9. Pyrzyk I.J.,  Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej. Włocławek. 

2006 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki specjalnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw. – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W-15, ćw – 30) 

Koordynator Dr Wanda Kulesza 

Prowadzący Dr Wanda Kulesza 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza psychologiczno – pedagogiczna 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student posiada wiedzę o dysfunkcjach środowisk społecznych 

 student posiada  wiedzę  na temat dewiacji w  rozwoju  
biopsychicznym i społecznym człowieka  

(PS_W08; PS_W05) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi przeprowadzić analizę przyczyn i skutków dysfunkcji 
społecznych 

 potrafi dokonać diagnozy potrzeb i oczekiwań osób  społecznych i 
środowisk lokalnych 

(PS_U02; PS_U04) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student  jest gotów  do podejmowania  

 student  jest świadomy konieczności komunikowania się z 
otoczeniem i obrony swoich racji 

(PSK_K03, PS_K02) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład interaktywny, projekty i prezentacje studentów, praca w grupach, 
dyskusja, metody aktywizujące nauczanie 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Wykłady – egzamin pisemny -  testowy 
Ćwiczenia – ocena wykonanych projektów, uczestnictwo w zajęciach (co 
najmniej 70%), aktywność w  prowadzonych dyskusjach) 
Student winien  wykazać się opanowaniem wszystkich  efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje  sprawdzian wiedzy (W), zaprezentowanie projektu 
tematycznego oraz udział w dyskusjach jest sprawdzianem wiedzy (W), 
umiejętności (U) oraz kompetencji społecznych (K) 
student może być oceniony na ocenę niedostateczną wówczas, gdy  nie 
zrealizował jednej a części składowych kompetencji  (W,U,K) 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego jest 
opanowanie co najmniej 51% wiedzy przedmiotowej z wykładów 
Podstawą zaliczenia ćwiczeń  jest  obecność na zajęciach (70%) oraz 
zrealizowanie grupowego projektu z wybranego tematu przedmiotowego. 
Ponadto , oceniana jest również aktywność – udział studenta w dyskusjach 
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na zajęciach ćwiczeniowych poprzez obserwacje osoby prowadzącej  
1. Ocena niedostateczna  (2.0)– wystawiana jest wówczas, kiedy 

student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia – w 
wymiarze jednej z trzech składowych założonych efektów  (W,U,K) 

2. Ocena dostateczna (3.0) – wystawiana jest wówczas, jeżeli student 
zrealizuje  zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 51% 

3. Ocena dostateczny plus (3,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 61 – 70% 

4. Ocena dobry (4.0 – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 71 – 80% 

5. Ocena dobry plus (4,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 81 – 90% 

6. Ocena bardzo dobry (5.0) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 91 – 100% 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką 
resocjalizacyjną. Poznanie przez studentów systemów i metod  pracy 
resocjalizacyjnej w postępowaniu z osobami niedostosowanymi społecznie i 
przestępczymi.(wykłady) 
Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci będą analizować aktualne zjawiska  
w obszarze resocjalizacji  podczas zajęć dyskusyjnych a także prezentować 
swoją wiedzę i postawy poprzez wykonywanie grupowych projektów i 
prezentacji  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Zajęcia  organizacyjne i wprowadzające, cele i zadania pedagogiki 

resocjalizacyjnej.  (1 godz.) 
2. Biomedyczne podstawy rozwoju  (2 godz) 
3. Niedostosowanie społeczne. Charakterystyka osoby 

niedostosowanej społeczniePrzyczyny i skutki niedostosowania 
społecznego  (2 godz.) 

4. Dewiacje  wśród dzieci i młodzieży (2 godz.) 
5. Resocjalizacja penitencjarna (1 godz.) 
6. Rola, zadania i funkcje pedagogiki specjalnej (1 godz.) 
7. Pojęcia pedagogiki specjalnej (norma, normalność, 

niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcja, kalectwo, 
wyrównywanie szans) (1 godz) 

8. Pedagogika  przewlekle chorych i kalekich  (1godz.) 
9. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju w rodzinie (1  godz) 
10. Formy postępowania terapeutyczno – wychowawczego (1 godz.) 
 

Ćwiczenia: 
1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Podanie literatury i 

wymagań zaliczenia przedmiotu. Przydział tematyki prac 
projektowych, referatów – objaśnienie wymagań do pracy własnej. 
(2 godz.) 

2. Zachowania dysfunkcyjne, działania profilaktyczne (1 godz) 
3. Ochrona nieletnich, młodocianych przed wpływami środowiska 

patologicznego  (1 godz) 
4. Praca z dzieckiem z niedostosowaniem  społecznym i jego rodziną 

(1 godz) 
5. Programy terapeutyczne i resocjalizacyjne (1 godz) 
6. Streetworking – zasady działania(1 godz) 
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7. Zaburzenia rozwojowe  ADHD  (1 godz.) 
8. Autyzm. Zespół Aspergera.  (1 godz.) 
9. Tabela upośledzeń. Surdopedagogika. (1 godz) 
10. Tyflopedagogika  (1 godz) 
11. Oligofrenopedagogika (1 godz) 
12. Szkoła specjalna (1 godz.) 
13. Rewalidacja . (1 godz.) 
14. Ortodydaktyka (1 godz.) 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Charbicka M., Dziecko z zespołem Aspergera. Difin. 2015 
2. Dykcik W., (red) Pedagogika specjalna Poznań,2007 
3. Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. Kraków 2011 
4. Michel M., Streetworking – aspekty teoretyczne i praktyczne. 

Kraków 2011 
5. Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami w rozwoju. 

Warszawa 2007 
6. Urban B., Zaburzenia w zachowaniu  i przestępczość dzieci i 

młodzieży. Kraków 2000 
7. Urban B., Dewiacje wśród młodzieży; uwarunkowania i profilaktyka. 

Kraków 2001 
8. Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji 

nieletnich; analiza pedagogiczna. Lublin 2000 
 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych i społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy języka migowego 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw. 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W  15, Ćw. - 30) 

Koordynator Mgr J. Sikora 

Prowadzący Mgr J. Sikora 

Język wykładowy Polski, Polski Język Migowy 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego,  

(PS_W05) 
 
Umiejętności: 

 doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez samodzielne 
poszukiwanie i dobór informacji, 

 komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej dla 
studiowanego kierunku terminologii, 

(PS_U05; PS_U08) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student  jest świadomy konieczności komunikowania się z 
otoczeniem i obrony swoich racji. 

 (PS_K02) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład interaktywny, projekty i prezentacje studentów, praca w grupach, 
dyskusja, metody aktywizujące nauczanie 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Wykłady – egzamin pisemny -  testowy 
Ćwiczenia – ocena wykonanych projektów, uczestnictwo w zajęciach (co 
najmniej 70%), aktywność w  prowadzonych dyskusjach) 
Student winien  wykazać się opanowaniem wszystkich  efektów kształcenia. 
Egzamin obejmuje  sprawdzian wiedzy (W), zaprezentowanie projektu 
tematycznego oraz udział w dyskusjach jest sprawdzianem wiedzy (W), 
umiejętności (U) oraz kompetencji społecznych (K) 
student może być oceniony na ocenę niedostateczną wówczas, gdy  nie 
zrealizował jednej a części składowych kompetencji  (W,U,K) 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego jest 
opanowanie co najmniej 51% wiedzy przedmiotowej z wykładów 
Podstawą zaliczenia ćwiczeń  jest  obecność na zajęciach (70%) oraz 
zrealizowanie grupowego projektu z wybranego tematu przedmiotowego. 
Ponadto , oceniana jest również aktywność – udział studenta w dyskusjach 
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na zajęciach ćwiczeniowych poprzez obserwacje osoby prowadzącej  
7. Ocena niedostateczna  (2.0)– wystawiana jest wówczas, kiedy 

student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia – w 
wymiarze jednej z trzech składowych założonych efektów  (W,U,K) 

8. Ocena dostateczna (3.0) – wystawiana jest wówczas, jeżeli student 
zrealizuje  zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 51% 

9. Ocena dostateczny plus (3,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 61 – 70% 

10. Ocena dobry (4.0 – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 71 – 80% 

11. Ocena dobry plus (4,5) – wystawiana jest wówczas, kiedy student 
zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 81 – 90% 

12. Ocena bardzo dobry (5.0) – wystawiana jest wówczas, kiedy 
student zrealizuje zakładane efekty i opanuje wiedzę w wymiarze 
przynajmniej 91 – 100% 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Program kursu obejmuje teoretyczną i praktyczną prezentację problematyki 
dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów komunikacji ludzi głuchych 
(prezentacja niemedycznego modelu głuchoty). Ćwiczenia przewidują 
opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o społecznych aspektach 
funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli 
Polskiego Języka Migowego (PJM) i innych form systemu migowego w ich 
życiu. Zajęcia obejmują rozwijanie u studentów umiejętności 
komunikacyjnych przy posługiwaniu się PJM poprzez praktyczne 
prowadzenie wizualno-gestowej konwersacji z osobami głuchymi. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Głuchota jako zjawisko medyczne  (1) 
2. Polski Język Migowy  (2) 
3. Wprowadzenie do wizualnej komunikacji (2) 
4. Gramatyka twarzy  (2) 
5. Przestrzeń wizualna (2) 
6. Wizualny świat narracji (2) 

 
Ćwiczenia: 

1. Utrwalanie słów migowych i elementów gramatycznych PJM; 
2. Wykonywanie ćwiczeń konwersacyjnych,  
3. Wykonywanie ćwiczeń narracyjnych  
4. Wykonywanie ćwiczeń translatorskich;  
5. sprawdzian umiejętności komunikacyjnych; 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Ladd, P. (2005). Deafhood: A concept stressing possibilities, not 

deficits. Scandinavian Journal of Public Health, 33, 12-17. 
2. Lane, H. (2008). Do Deaf people have a disability? W: H-Dirksen L. 

Bauman (red.), Open your eyes. Deaf studies talking. University Of 
Minnesota Press. 

3. Padden C. (1980). The deaf community and the culture of deaf 
people W: Baker C., Battison R. (red.) Sign language and the deaf 
community. National Association of the Deaf. 

4. Sacks, O. (2011). Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy. Poznań: 
Wyd. Zysk i S-ka. 

5. Tomaszewski, P.(2004). Polski Język Migowy - mity i fakty. 
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Poradnik Językowy, 6, 59 
6. Tomaszewski P., Gałkowski T., Rosik P. (2002). Nauczanie 

polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby 
słyszące mogą przyswoić język wizualny? Czasopismo 
Psychologiczne, 8, 1, 7-20. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych i społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Ochrona danych osobowych i tajemnicy zawodowej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów II 

Semestr III 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W - 15; ćw – 30) 

Koordynator mgr Krzysztof Chmielarz 

Prowadzący mgr Krzysztof Chmielarz 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych 
osobowych i tajemnicy zawodowej  

 student rozumie znaczenie regulacji ochrony danych osobowych jak 
również informacji uzyskiwanych podczas wykonywania czynności 
służbowych i zawodowych, a związanych z tajemnica zawodową 

 student rozumie potrzeby ochrony danych osobowych 
(PS_W01; PS _W02; PS _W05) 
 
Umiejętności: 

 w oparciu o znajomość procedur bezpieczeństwa potrafi analizować 
proponowane rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i 
tajemnicy zawodowej 

 potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą ochrony danych 
osobowych i tajemnicy zawodowej oraz innych tajemnic ustawowo 
chronionych   

(PS _U01; PS _U07) 
 
Kompetencje społeczne: 

 rozumie potrzebę podnoszenia wiedzy w zakresie ochrony danych 
osobowych i tajemnicy zawodowej 

 aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu projektów zabezpieczenia 
danych osobowych i tajemnicy zawodowej uwzględniając procedury 
bezpieczeństwa określone w przepisach prawa 

 utrzymuje właściwe relacje w środowisku zawodowym 
(PS _K01; PS _K06; PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prowadzenie zajęć wymaga łączenie metod sytuacyjnych, podających i 
aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu (sokratejskiego) i 
prezentacji, dyskusji, pracy w grupach, burzy mózgów, analizy tekstów, 
studium przypadków (kazusy). 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część wykładowa - test wyboru i kazus (min. 51%). 
Część ćwiczeniowa – projekty, kazusy, analiza tekstu. 
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
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kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin testowy wraz z kazusem i 
znajomość ponad 51% materiału wykładowego. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami 
ochrony danych osobowych i tajemnicy zawodowej. Podczas zajęć studenci 
zapoznają się także ze stanowiskiem doktryny ochrony danych osobowych 
oraz orzecznictwem sądów w zakresie omawianej problematyki. Studenci 
poznają również zasady wykładni charakterystycznych dla tej dyscypliny 
prawa. Celem przedmiotu jest także praca w zespołach – organizowanie 
zbiorów danych osobowych i rozwiązywanie kazusów, a także poznanie roli 
organów państwowych w ochronie danych osobowych. 
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Definicja i charakter prawny tajemnicy zawodowej (1 h) 
2. Źródła tajemnicy zawodowej, treść i zakres obowiązku dochowania 

tajemnicy (1 h) 
3. Zakres przedmiotowy, podmiotowy i tempolarny tajemnicy (1 h) 
4. Zakazy dowodowe ochrony tajemnicy zawodowej i informacji 

niejawnej (1 h) 
5. Tryb zwolnienia z dochowania tajemnicy zawodowej (2 h) 
6. Konsekwencje ponoszone za naruszenie tajemnicy zawodowej i 

informacji niejawnych (2 h) 
7. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych (2 h) 
8. Instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i 

jego kompetencje. Prawa osoby, której dane dotyczą. (3 h) 
9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych 

osobowych (2 h) 
 

Plan zajęć ćwiczeniowych: 
1. Opracowanie w 2-3-osobowym zespołach dokumentacji związanych 

z tematyką przedmiotu oraz rozwiązywanie kazusów (15 h) 
2. Zabezpieczanie zbiorów danych osobowych. Rejestracja zbiorów. 

Procedura przekazywania danych osobowych za granicę. (15 h) 
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Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie 

karnym, Warszawa 2007. 
2. M. Leciak, Karnoprawna ochrona informacji niejawnej, Toruń 2012. 
3. S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji 

niejawnych, Warszawa 2014. 
4. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych : 

komentarz, Warszawa 2011.  
 
Literatura uzupełniająca:  

1. I. Stankowska, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. 
Komentarz., Warszawa 2010. 

2. D. Mąka, W. Drogoń, M. Skawina, Jak chronić tajemnicę? 
Warszawa 2004. 

3. M. Polok, Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w 
polskim systemie prawnym, Warszawa 2006. 

4. E. Dobrodziej, Ochrona tajemnicy: przepisy, komentarze, 
wyjaśnienia, Bydgoszcz 2000. 

5. G. Sibiga, X. Konarski, Ochrona danych osobowych : aktualne 
problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Socjologia rodziny 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 ( W – 2, Ćw. – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów II 

Semestr IV 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. – 30) 

Koordynator Dr Dariusz Dudzik 

Prowadzący Dr Dariusz Dudzik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Udział w zajęciach i uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Socjologia. 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i teorie z zakresu nauk 
społecznych, zależności między nimi, a także ich relacje do innych 
nauk 

 Posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego 

 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w 
szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu 

(PS_W01, PS_W05; PS_W06) 
 
Umiejętności: 

 Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk 

 Analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i 
środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania 
dostosowane do istniejących potrzeb 

(PS_U01; PS_U02; PS_U04; ) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych  

 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, 
przekonywania i obrony swoich racji  

 Jest gotów do etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz 
działań podwładnych 
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 Jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego  

(PS_K01; PS_K02; PS_K04; PS_K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi – zaliczenie testu następuje gdy 
student uzyska 51% punktów. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach - 
rozwiązywanie hipotetycznych problemów, tworzenie i analiza scenek 
rodzajowych, przygotowywanie dodatkowych materiałów dotyczących 
tekstów omawianych na ćwiczeniach. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Aktywność na zajęciach, zaliczenie z ćwiczeń, prawidłowo rozwiązany test 
końcowy. 
Zasady oceniania: 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Poznanie tematyki związanej ze społeczeństwem: 
a. elementarne pojęcia z zakresu socjologii rodziny, 
b. mechanizmy funkcjonowania zbiorowości społecznych, 
c. posługiwanie się terminologią związaną z przedmiotem, 
d. zapoznanie się z wybraną literaturą przedmiotu. 
e. zapoznanie z metodami badań  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Zagadnienia wstępne 
2. Małżeństwo 
3. Prawo i rodzina 
4. Historia rodziny (prehistoria - współczesność) 
5. Rola kobiety 
6. Rodzice – dzieci (pozycje społeczne członków rodziny) 
7. Procesy wewnątrzrodzinne 
8. Rodzina współczesna 
9. Rodzina na świecie (wg, danych statystycznych) 
10. Wychowanie - zagadnienia wstępne 
11. Proces wychowawczy 
12. Konflikt pokoleń 
13. Destabilizacja więzi rodzinnych 
14. Rekonstrukcja rodziny 
15. Temat zaproponowany przez studentów 

 
Ćwiczenia: (referaty) 
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1. Zagadnienia wstępne 
2. Małżeństwo 
3. Prawo i rodzina 
4. Historia rodziny (prehistoria - współczesność) 
5. Rola kobiety 
6. Rodzice – dzieci (pozycje społeczne członków rodziny) 
7. Procesy wewnątrzrodzinne 
8. Rodzina współczesna 
9. Rodzina na świecie (wg, danych statystycznych) 
10. Wychowanie - zagadnienia wstępne 
11. Proces wychowawczy 
12. Konflikt pokoleń 
13. Destabilizacja więzi rodzinnych 
14. Rekonstrukcja rodziny 
15. Temat zaproponowany przez studentów 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Szlendak Tomasz, Socjologia Rodziny – ewolucja, historia, 

zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
2. Kocik, Lucjan, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia 

ponowoczesnego świata, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. 
Modrzewskiego, Kraków 2006. 

3. Tyszka Zbigniew, Socjologia Rodziny, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1979. 

4. Znaniecki Florian, Socjologia Wychowania, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001. 

5. Woskowski Jan, Socjologia Wychowania, Wydawnictwo Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa 1983. 

6. Jedrzejewski Stanisław, Wybór tekstów z socjologii wychowania, 
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981. 

7. Sztompka Piotr [red.], Socjologia – lektury, Wydawnictwo ZNAK, 
Kraków 2000 

8. Sztompka Piotr, Socjologia, Znak, Kraków 2002Olechnicki Krzysztof, 
Załęcki Paweł: Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 
1997 

9. Tabin Marek [red.], Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, 
Warszawa 2006 

10. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1983 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
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akademickiego Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Socjologia pracy, bezrobocia i ubóstwa 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 ( W – 2, Ćw. – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów II 

Semestr IV 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. – 30) 

Koordynator Dr Dariusz Dudzik 

Prowadzący Dr Dariusz Dudzik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Tak  

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Udział w zajęciach i uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Socjologia  

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i teorie z zakresu nauk 
społecznych, zależności między nimi, a także ich relacje do innych 
nauk 

 Posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice 
problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i 
społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu 
przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego 

 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w 
szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu 

(PS_W01, PS_W05; PS_W06) 
 
Umiejętności: 

 Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk 

 Analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i 
środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania 
dostosowane do istniejących potrzeb 

(PS_U01; PS_U02; PS_U04; ) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych  

 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, 
przekonywania i obrony swoich racji  

 Jest gotów do etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz 
działań podwładnych 
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 Jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego  

(PS_K01; PS_K02; PS_K04; PS_K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi – zaliczenie testu następuje gdy 
student uzyska 51% punktów. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach - 
rozwiązywanie hipotetycznych problemów, tworzenie i analiza scenek 
rodzajowych, przygotowywanie dodatkowych materiałów dotyczących 
tekstów omawianych na ćwiczeniach. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Aktywność na zajęciach, zaliczenie z ćwiczeń, prawidłowo rozwiązany test 
końcowy. 
Zasady oceniania: 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Poznanie tematyki związanej ze społeczeństwem: 
a) elementarne pojęcia z zakresu socjologii rodziny, 
b) mechanizmy funkcjonowania zbiorowości społecznych, 
c) posługiwanie się terminologią związaną z przedmiotem, 
d) zapoznanie się z wybraną literaturą przedmiotu. 
e) zapoznanie z metodami badań  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
1. Praca, bezrobocie, ubóstwo – podstawowe pojęcia – Socjologia (2 

godz.) 
2. Praca, bezrobocie, ubóstwo – podstawowe pojęcia – Katolicka 

Nauka Społeczna (2 godz.) 
3. Organizacje i korporacje (1 godz.) 
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi (1 godz.) 
5. Systemy społeczno – ekonomiczne (3 godz.) 
6. Przeciwdziałanie bezrobociu (1 godz.) 
7. Problemy współczesnego świata (3 godz.) 
8. Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia i ubóstwa (2 godz.)  

 
Ćwiczenia (referaty): 

1. Charakterystyka systemów: feudalnego, przemysłowego i 
usługowego 

2. Przyczyny bezrobocia i ubóstwa 
3. Potrzeby ludzi aktywnych zawodowo 
4. Gospodarka wolnorynkowa 
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5. Miejsce pracy – modele stosunków międzyludzkich 
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
7. Motywacja pracownika a problem odejścia 
8. Mobbing i dyskryminacja 
9. Ludzie starsi na rynku pracy 
10. Kobiety na rynku pracy 
11. Migracja zarobkowa 
12. Rynek pracy w UE 
13. Międzynarodowe i krajowe programy i instytucje pomocowe 
14. Niwelowanie nierówności społecznych  
15. Temat zaproponowany przez studentów 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Stępień Jerzy, Socjologia pracy i zawodu, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczego, Poznań 2005 
2. Frysztacki Krzysztof, Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo 

Scholar, Warszawa 2009 
3. Sztumski Janusz, Socjologia pracy, GWSH, Katowice 1999 
4. Strzeszewski Czesław, Katolicka Nauka Społeczna, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 1994  
5. Sztompka Piotr, Socjologia, Znak, Kraków 2002 
6. Olechnicki Krzysztof, Załęcki Paweł: Słownik socjologiczny, 

Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997 
7. Tabin Marek [red.], Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, 

Warszawa 2006 
8. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1983 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Doradztwo i poradnictwo zawodowe 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W-2; Ćw.- 2) 

Rodzaj modułu do wyboru  

Rok studiów II 

Semestr IV 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. – 30) 

Koordynator Mgr Lucyna Krzemińska 

Prowadzący Mgr Lucyna Krzemińska 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie  

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu poradnictwa 
zawodowego; 

 ma wiedzę z zakresu uwarunkowań związanych z prowadzeniem 
poradnictwa indywidualnego i grupowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych; 

 ma wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania określonych metod 
w poradnictwie zawodowym; 

 ma wiedzę na temat zakresu poradnictwa edukacyjnego; 
(PS_W01, PS_W03, PS_W09) 
 
Umiejętności: 

 posiada umiejętność analizowania zjawisk w obszarze poradnictwa 
zawodowego ; 

 posiada podstawowe umiejętności do prowadzenia poradnictwa 
indywidualnego ; 

 posiada podstawowe umiejętności do prowadzenia poradnictwa 
grupowego; 

 posiada umiejętność interpretacji i oceny działań  w omawianym  
zakresie; 

 posiada wysokie umiejętności komunikacyjne pozwalające na 
skoordynowanie współpracy w trakcie poradnictwa grupowego;    

(PS_U01, PS_U03,PS_U04, PS_U05, PS_U08, PS_U09, PS_U14) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności inicjowania działań, głównie  w 
obszarze motywowania do podejmowania działań w poradnictwie 
indywidualnym ;  

 ma świadomość konieczności współpracy pomiędzy członkami 
grupy w ramach prowadzenia poradnictwa grupowego ; 

 ma świadomość konieczności samorozwoju oraz aktualizowania 
swojej wiedzy i umiejętności; 

(PS_K06, PS_K02, PS_K01) 
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Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje, praca w grupach / praca w parach, ogrywanie ról, 
dyskusja grupowa, analiza ustna 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część wykładowa – pisemne zaliczenie testu wiadomości. 
Część ćwiczeniowa – analiza ustna, odgrywanie ról (przynajmniej w 
zakresie jednej, wybranej metody stosowanej w poradnictwie 
indywidualnym i jednej, wybranej metody stosowanej w poradnictwie 
grupowym). 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Pisemne zaliczenie testu obejmuje sprawdzenie wiedzy (W), natomiast 
zadania wykonywane w części ćwiczeniowej sprawdzają opanowanie 
efektów kształcenia głównie w zakresie umiejętności (U) oraz kompetencji 
społecznych (K). 
Student nie uzyskuje zaliczenia wtedy, kiedy nie zrealizuje wszystkich 
zakładanych efektów kształcenia w zakresie trzech składowych,  tj. W, U, K. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testu wiadomości; 80% testu 
stanowią pytania z opcją jednokrotnego wyboru spośród trzech możliwych , 
20% testu stanowią pytania otwarte. Podstawą uzyskania zaliczenia jest 
uzyskanie minimum  51% punktów możliwych do zdobycia  ze  znajomości 
materiału objętego zaliczeniem  i osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia.  
 
Część ćwiczeniowa  - dokonanie jednej analizy ustnej (zadanie 
indywidualne) oraz odegranie dwóch ról: w zakresie jednej, wybranej 
metody stosowanej w poradnictwie indywidualnym (zadanie w parach) i 
jednej, wybranej metody stosowanej w poradnictwie grupowym (zadanie we 
współpracy z  grupą). 
Zaliczenie zadań nastąpi w przypadku uzyskania minimum 50 % możliwych 
do zdobycia punktów za każde z trzech zaproponowanych zadań. 
Ocena formułowana jest po zakończeniu ćwiczeń i wykładów. 
Ocena niedostateczna – wystawiana jest wtedy, kiedy student nie 
zrealizował wszystkich zakładanych efektów kształcenia w zakresie W,U,K. 
Ocena dostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy w zakresie W, U, K 
student zrealizuje wszystkie zakładane efekty kształcenia oraz opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 51 %, ocena ponad dostateczna – 
jeśli opanuje materiał przynajmniej w 61 – 70 %, ocena dobra  – jeśli 
opanuje materiał przynajmniej w 71 – 80%, ocena ponad dobra  – jeśli 
opanuje materiał przynajmniej w 81 – 90 % i ocena bardzo dobra – jeśli 
opanuje materiał przynajmniej w 91 %. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu poradnictwa zawodowego. Wykłady ukierunkowane będą na 
przekazanie wiadomości teoretycznych związanych z poradnictwem 
zawodowym. Ćwiczenia opierać się będą na wykorzystaniu zdobytej 
podczas wykładów wiedzy oraz jej  rozszerzeniu w zakresie niezbędnym do 
późniejszego wykonywania ćwiczeń praktycznych , m.in. do: prowadzenia 
symulacyjnego, indywidualnego poradnictwa zawodowego w oparciu o 
jedną  z metod pracy stosowaną  w poradnictwie indywidualnym i jedną z 
metod pracy stosowaną w poradnictwie grupowym..  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Wprowadzenie; zawodoznawstwo – wybrane zagadnienia 

terminologiczne (1 h) 
2. Analiza podstawowych pojęć z zakresu zawodoznawstwa  w 

kontekście kompetencji doradcy zawodowego (2 h) 
3. Klasyfikacja zawodów i specjalności (2 h) 
4. Poradnictwo zawodowe w kontekście rynku pracy (deregulacje, 

segmentacje) (2 h) 
1. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (1 h) 
2. Podstawowe metody pracy w poradnictwie indywidualnym  (1 h) 
3. Podstawowe metody pracy w poradnictwie grupowym (1 h) 
4. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (1 h) 
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5. Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych (1 h) 
6. Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych (1 h) 
7. Poradnictwo edukacyjne (1 h) 
8. Zaliczenie części wykładowej (1 h) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Analiza charakterystyki zawodu - na wybranym przez studenta 
przykładzie -  w oparciu o przewodnik po zawodach oraz 
wyszukiwarkę opisów zawodów  (PSZ), prezentacje indywidualne (5 
h) 

2. Wymagania formalne do przeprowadzenia wywiadu zawodowego 
(zalety i wady); odgrywanie ról – ćwiczenie praktyczne (5 h) 

3. Etapy rozmowy doradczej; reguły i zasady prowadzenia rozmowy 
doradczej; odgrywanie ról – ćwiczenie praktyczne (5 h) 

4. Warunki poprawnej obserwacji doradczej (mocne i słabe strony); 
odgrywanie ról – ćwiczenie praktyczne (5 h) 

5. Inne metody stosowane w poradnictwie indywidualnym – 
omówienie (metody testowe, zeszyt ćwiczeń, elementy 
jobcoachingu), (1 h) 

6. Doradca zawodowy w poradnictwie grupowym (rola trenera-
moderatora, rola trenera-eksperta, rola trenera-coacha), (1h) 

7. Metody aktywizacji grupy w poradnictwie grupowym, (1 h) 
8. Metody prowadzenia zajęć grupowych; omówienie metod, 

odgrywanie ról  – ćwiczenie praktyczne (na bazie jednej wybranej 
metody prowadzenia zajęć grupowych), (7 h) 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Pisula D., ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza, 

EuroGuidance, KOWEZiU, Warszawa 2010 
2. Mrozek M., ABC doradcy zawodowego. Praca z klientem dorosłym, 

KOWEZiU, Warszawa 2009, 
3. Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, KOWEZiU, 

Warszawa 2009, 
4. Paszkowska-Rogacz A., TarkowskaM., Metody pracy z grupą w 

poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004 
5. Czerkawska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa 

zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2005; 
6. Bańka A., Motywacja osiągnięć, STUDIO PRINT-B Poznań, Instytut 

Rozwoju Kariery, Warszawa 2005, 
7. Herr E.L., Cramer S.H., Career guidance and counseling through 

the lifesplan, Boston 1988, 
 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS - wykład – 15 godz. 
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- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy animacji społecznej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W-2, Ćw. -2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów II 

Semestr IV 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. – 30) 

Koordynator Agnieszka Poliwka-Jeż 

Prowadzący Agnieszka Poliwka-Jeż 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

 
Wiedza: 

 Student zna podstawowe zasady i procedury tworzenia projektów  
(PS_W04, PS_W10); 

 
Umiejętności: 

 Student umie skonstruować projekt animacyjny, napisać wniosek 
projektowy  

(PS_U09, PS U16) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Student wykazuje kreatywność w pracy nad projektem  

 Student jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska 
(PS_K02; PS_K03; PS_ K04; PS_K06; PS_K07); 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

 metody problemowe: analiza przypadków; 

 metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna związana z prezentacją 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Systematyczna ocena: 

 przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem wykładowcy; 

 udziału studentów w zajęciach: dyskusja, symulacja  
 

Opracowania studentów: 

 recenzje projektów animacyjnych; 

 diagnoza do projektu – praca indywidualna, sprawozdanie pisemne; 

 drzewo problemów, drzewo celów – praca grupowa; 
 
Kryterium: poprawność wykonania zadań. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Aktywność na zajęciach, zaliczenie z ćwiczeń jw., prawidłowo rozwiązany 
test końcowy. 
Zasady oceniania: 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych 
efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów 
kształcenia. 
2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 



174 
 

każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane 
efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 51%.  
3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 61 – 
70%.  
4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz 
opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  
5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane 
efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 81 – 90%.  
6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W, U lub K) student zrealizuje zakładane 
efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 91%.  

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Wiedza z zakresu: społeczno-kulturowych uwarunkowań, metod, zasad, 
etapów przygotowywania i realizacji projektów animacyjnych.  
Umiejętności w zakresie: diagnozowania warunków, budowania partnerstwa 
i zespołów projektowych, opracowywania wniosków projektowych;  
Kompetencje społeczne odnośnie: kreatywności, umiejętności motywowania 
i współpracy, postawy otwartości na inicjatywy społeczne. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
1. Zagadnienia wstępne; terminologia; co to jest projekt? 
2. Wykorzystanie diagnozy w projekcie. Jak zdiagnozowane potrzeby 

społeczne przetworzyć w problemy i cele? 
3. Zespół w projekcie. Jak zbudować, zintegrować, zmotywować 

zespół? 
4. Rozliczenie i ewaluacja projektu. 
5. Sposoby i źródła pozyskiwania środków na realizację projektów. 
6. Zarządzanie i promocja w projekcie. 

 
Ćwiczenia: 

1. Zagadnienia wstępne; terminologia; co to jest projekt? 
2. Zasada „3P”: pomysł, planowanie, pisanie. 
3. Wykorzystanie diagnozy w projekcie. Jak zdiagnozowane potrzeby 

społeczne przetworzyć w problemy i cele? 
4. Marketing społecznościowy i społecznie zaangażowany w 

kontekście planowania projektu. 
5. Ja (animator) w projekcie – analiza własnych umiejętności i 

talentów. 
6. Zespół w projekcie. Jak zbudować, zintegrować, zmotywować 

zespół? 
7. Zarządzanie zespołem projektowym. Jak efektywnie i efektownie 

poprowadzić pierwsze spotkanie z zespołem;  
8. Zarządzanie czasem i delegowanie zadań w projekcie  
9. Budowanie partnerstwa w projekcie na podstawie Funduszu 

Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty”. 
10. Media w projekcie. Jak zorganizować konferencję prasową? Jak 

przygotować się do spotkania z dziennikarzem radiowym, 
telewizyjnym, prasowym? 

11. Przedsięwzięcie podsumowujące projekt. Jak je zorganizować i 
przeprowadzić? 

12. Rozliczenie i ewaluacja projektu. 
13. Projekty zrealizowane – prezentacja i spotkanie z liderami 

społecznymi, którzy zrealizowali projekty w ramach programu 
„Działaj lokalnie”. 

14. Sposoby i źródła pozyskiwania środków na realizację projektów. 
15. Animacja na rzecz dobra wspólnego – nowa metoda animacji i 

przygotowania projektu 

wY Literatura podstawowa 
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1. Zrządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy, red. B. Abrignani, R. 
Gomes, D. de Vilder, Seria „T-kit”, Rada Europy i Komisja 
Europejska 2000, (pakiety dostępne w Internecie na: http://www. 
mlodziez.org.pl/index.php/ida/7/). 

2. Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki 
społecznego konstruowania partnerstw lokalnych, red. B. 
Skrzypczak, M. Grygorczyk, Warszawa 2009. 

3. Profilaktyka w środowisku lokalnym, red. G. Świątkiewicz, 
Warszawa 2002. 

4. Projekty kulturalne – krok po kroku, Wydawnictwo Narodowego 
Centrum Kultury i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 
Warszawa 2004. 

5. Sałata E., Metoda projektów w teorii i praktyce, Radom 2004. 
Literatura uzupełniająca 

1. Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. W. 
Theiss, B. Skrzypczak, Warszawa 2006. 

2. Praca socjalna w środowisku lokalnym, red. A. Banaszkiewicz- 
3. -Dankowska [i in.], Warszawa 2005. 
4. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działania grupowe, 

Warszawa 1998. 
5. Szymański M. S., O metodzie projektów, Warszawa 2000.  
6. Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno-kulturalna 

jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie 
bezradności społecznej, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2006. 

7. Wójcikowska Z., Kiszczak A., Metoda projektów w teorii i praktyce, 
Tarnobrzeg 2000. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Interwencja kryzysowa 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2, Ćw. – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. – 30) 

Koordynator Mgr Dorota Bogusz 

Prowadzący Mgr Dorota Bogusz 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 
- zna podstawowe koncepcje kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem 
znaczenia wydarzeń krytycznych i ich następstw, 
- posiada wiedzę w zakresie rozpoznawania kryzysu, identyfikowania jego 
skutków, a także istniejących zasobów pomocowych w jego rozwiązywaniu, 
- zna specyfikę kryzysów samobójczych, traumatycznych i związanych z 
żałobą, 
- zna metody, zasady i warunki prowadzenia interwencji kryzysowej, a także 
umiejscowienie jej w obszarze pomocy psychologicznej. 
(PS_W01; PS_W02; PS _W05) 
 
Umiejętności: 
- potrafi aktywnie słuchać/zajmować się klientem: obserwować, rozumieć i 
reagować z empatią, szczerością szacunkiem, akceptacją, troską i bez 
osądzania, 
- potrafi definiować i zrozumieć problem z punktu widzenia klienta, 
- potrafi rzetelnie i realistycznie ocenić, zarówno problem, jak i stan oraz 
zasoby osobiste klienta a także jego zasoby społeczne i możliwości 
formalno-prawne, 
- dba o minimalizację fizycznych i psychicznych zagrożeń dla klienta i 
innych osób w trakcie trwania procesu wychodzenia z kryzysu, 
- zapewnia klientowi wsparcie (troskliwe, niezaborcze, nieosądzające, 
akceptujące, osobiste zaangażowanie w jego sprawę), 
- potrafi ocenić i wdrożyć właściwą strategię działania. 
(PS _U01; PS _U03; PS _U04; PS _U11) 
 
Kompetencje społeczne: 
- zdolność do bezwarunkowej akceptacji wszystkich klientów, 
- zdolność do podejmowania decyzji w trudnych, niestabilnych sytuacjach, 
- świadomość potrzeby systematycznej samooceny własnej wiedzy i 
umiejętności działania oraz wglądu we własne emocje przeżywane w 
kontakcie z klientami/zdarzeniami. 
(PS _K01; PS _K03) 

Stosowane metody Wykład, analiza przypadków, praktyczne prowadzenie interwencji w 
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dydaktyczne sytuacjach symulowanych. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa– sprawdzian pisemny (z zadaniami problemowymi i 
diagramowymi) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa–sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 50% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

7. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

8. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

9. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

10. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

11. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

12. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Głównym celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie studentów do 
pracy z osobami będącymi w kryzysie psychologicznym: 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Charakterystyka kryzysu. 
2. Obszary kryzysów. 
3. Teorie kryzysu i interwencji kryzysowej. 
4. Modele interwencji kryzysowej. 
5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej (omówienie 

poszczególnych etapów). 
6. Praca z osobą przeżywającą kryzys. 
7. Postępowanie w konkretnych, wybranych rodzajach kryzysów. 

Ćwiczenia: 
Ćwiczenia rozwijają treści wykładowe uzupełniając je o działania 
praktyczne 
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Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. A. Lipczyński: Psychologiczna interwencji w sytuacjach 

kryzysowych, Warszawa, 2007; 
2. red. D. Kubacka – Jasiecka, A. Lipowska – Teutsch: Oblicza 

kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, Kraków, 1997; 
3. Richard K. James, Burl E. Gilliland: Strategie interwencji 

kryzysowej, Warszawa, 2007, 
4. S. Kita: Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych, Warszawa. 

2014. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. J. Briere, C. Scott: Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody 
terapeutyczne, Warszawa, 2010; 

2. H. Alexander: Doświadczenie żałoby, Poznań, 2013; 
3. G. Kreppold: Kryzys – punkt zwrotny w życiu, Kraków, 2009. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Zapobieganie patologiom społecznym 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W - 15; ćw – 30) 

Koordynator mgr Krzysztof Chmielarz 

Prowadzący mgr Krzysztof Chmielarz 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zapobiegania 
patologiom społecznym 

 student wyróżnia podmioty w zapobieganiu patologiom społecznym, 
rozróżnia  zadania i kompetencje administracji publicznej w 
zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, charakteryzować 
programy, plany i strategie działania instytucji publicznej i 
stowarzyszeń oraz fundacji w zakresie zapobiegania patologiom 
społecznym 

 student rozumie potrzeby zapobieganiu patologiom społecznym 
(PS_W01; PS _W03; PS _W05) 
 
Umiejętności: 

 potrafi posługiwać się pojęciami patologia społeczna, wykluczenie 
społeczne, bezpieczeństwo jednostki i społeczności  

 potrafi określać zadania i kompetencje administracji publicznej w 
zakresie ograniczeniach wybranych zjawisk patologii społecznej 

(PS _U01; PS _U06) 
 
Kompetencje społeczne: 

 charakteryzuje organy ścigania i wymiar sprawiedliwości oraz 
administrację publiczną w ograniczeniu zagrożeń dla 
bezpieczeństwa społecznego  

 określa priorytety służące realizacji w zakresie zadań związanych z 
zapobieganiem patologiom społecznym 

 utrzymuje właściwe relacje w środowisku zawodowym 
(PS _K01; PS _K06; PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prowadzenie zajęć wymaga łączenie metod sytuacyjnych, podających i 
aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu (sokratejskiego) i 
prezentacji, dyskusji, pracy w grupach, burzy mózgów, analizy tekstów, 
studium przypadków (kazusy). 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część wykładowa - test wyboru i kazus (min. 51%). 
Część ćwiczeniowa – projekty, kazusy, analiza tekstu. 
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
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najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin testowy wraz z kazusem i 
znajomość ponad 51% materiału wykładowego. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką patologii 
społecznej. Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wybranych zjawisk 
patologii społecznej oraz działań administracji publicznej w zakresie 
zapobiegania patologiom społecznym.   
Celem przedmiotu jest także praca w zespołach – rozwiązywanie kazusów. 
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Patologia społeczna – próba definicji (1 h) 
2. Wykluczenie społeczne a kapitał społeczny (1 h) 
3. Wybrane zjawiska patologii społecznej: przestępczość dorosłych i 

nieletnich, negatywne zjawiska funkcjonowania dzieci i młodzieży, 
alkohol i alkoholizm oraz nikotynizm, narkotyki i narkomania, 
hazard, bezrobocie, deprywacja materialna, samobójstwo, 
dysfunkcje rodzin, patologie seksualne, handel ludźmi (5 h) 

4. Wykluczenia społeczne: mobbing, bezdomność, dzieci ulicy (1h ) 
5. Ograniczenia przez ograny ścigania i wymiar sprawiedliwości 

naruszeń prawa (2 h) 
6. Instytucje i placówki w ograniczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa 

społecznego (3 h) 
7. Działania administracji i innych placówek w zakresie zapobiegania 

zjawiskom patologii społecznej (2 h) 
Plan zajęć ćwiczeniowych: 

1. Opracowanie w 2-3-osobowym zespołach dokumentacji związanych 
z tematyką przedmiotu oraz rozwiązywanie kazusów (15 h) 

2. Wykonanie pisemnego sprawozdania z wizyty w instytucjach 
organów państwa oraz w placówkach zajmujących się 
zapobieganiem patologiom społecznym  (15 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. L. Wieczorek, Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w 
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mieście średniej wielkości. Kryminologiczna monografia terenu, 
Katowice 2013 

2. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2012 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. M. Kotowska, Zjawisko patologii społecznej w ujęciu 
kryminologicznym, w: „Studia prawnoustrojowe” nr 9 (2009) 

2. J. Kwaśniewski, Patologia społeczna, w: Encyklopedia Socjologii, 
praca zbiorowa, Warszawa 1998-2007. 

3. A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej,  Warszawa 
1976. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy ekonomiki rozwoju obszarów wiejskich 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.3 Ekonomia: 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. - 1) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W - 15; Ćw. - 15) 

Koordynator Dr inż. Jarosław Mikołajczyk 

Prowadzący Dr inż. Jarosław Mikołajczyk 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki rozwoju 
obszarów wiejskich  

 student potrafi wskazać główne źródła lokalnych problemów 

 zna i charakteryzuje podstawowe przejawy aktywności 
gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
rolniczej 

(PS_W01; PS _W08; PS _W09; PS _W10) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi dokonać diagnozy stanu rozwoju społeczno-
gospodarczego obszarów wiejskich i zaproponować działania 
naprawcze  

 student potrafi dokonać podstawowej analizy ekonomicznej 
podmiotów gospodarczych na terenach wiejskich  

(PS _U01; PS _U02; PS _U04; PS _U07; PS _U13) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności ciągłego obserwowania zjawisk 
ekonomiczno-społecznych zachodzących w otoczeniu 

 jest gotów do wpółpracy na rzecz społeczności lokalnej myśląc i 
działając w sposób przedsiębiorczy  

(PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny (z zadaniami problemowymi i 
obliczeniowymi) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
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kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 
rozwoju obszarów wiejskich. 
W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami 
związanymi z rozwojem regionalnym obszarów wiejskich. Wskazane 
zostaną głowne aspekty stanu rozwoju społecznego i gospodarczego ze 
wskazaniem  wiodących dziedzin gospodarki regionalnej. Studenci 
zapoznani zostaną także z podstawowymi elementami dotyczącymi oceny 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
Ćwiczenia będą dotyczyły praktycznych aspektów oceny różnych modeli 
rozwoju obszarów wiejskich. Elementem ćwiczeń będzie także referowanie 
przez studentów wybranych aspektów rozwoju obszarów wiejskich 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Podstawowe aspekty, istota i cele rozwoju obszarów wiejskich (2 h) 
2. Podstawowe funkcje gospodarcze realizowane na obszarach 

wiejskich. Czynniki rozwoju lokalnego (1 h) 
3. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich w Polsce. 

Wiejskie obszary problemowe (1 h) 
4. Modernizacja rolnictwa jako podstawa rozwoju obszarów wiejskich 

(1 h)  
5. Dywersyfikacja gospodarstw rolnych (1 h) 
6. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej (1 h) 
7. Agroturystyka elementem rozwoju lokalnego (2 h) 
8. Infrastruktura instytucjonalna, ekonomiczna i społeczna, centra 

rozwoju terenów wiejskich. (1 h) 
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9. Program rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Bariery i priorytety 
rozwoju wielofunkcyjnego terenów wiejskich (1 h) 

10. Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja trwałego i 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (2 h) 

11. Instytucje i programy wspierające finansowo rozwój gospodarczy 
obszarów wiejskich. Fundusze strukturalne i inne programy 
rozwojowe. (2 h)  
 

Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Zróżnicowanie gmin wiejskich w Polsce oraz Unii Europejskiej  - 

miary rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju 
zrównoważonego (4 h). 

2. Ocena krajowych i lokalnych zasobów czynników produkcji terenów 
wiejskich (3 h) 

3. Referaty studentów. (7 h) 
4. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Czerny M. Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym 

Południu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016 
2. Szumski S. Wspólna Polityka Rolna oraz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Unii Europejskiej. Akademia Humanistyczna im. A. 
Gieysztora, Warszawa 2005 

3. Spychalski G. Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju 
obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca:  
1. Michalewska-Pawlak M. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich 

w Polsce w warunkach integracji europejskiej. 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2015 

2. Zawalińska K. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla 
regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 52,5 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 27 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Ekonomika obszarów problemowych 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.3 Ekonomia: 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. - 1) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W - 15; Ćw. - 15) 

Koordynator Dr inż. Jarosław Mikołajczyk 

Prowadzący Dr inż. Jarosław Mikołajczyk 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu problematyki 
obszarów problemowych  

 student potrafi wskazać główne źródła problemów danego terenu 

 zna i charakteryzuje podstawowe przejawy aktywności 
gospodarczej na obszarach problemowych 

(PS_W01; PS _W08; PS _W09; PS _W10) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi dokonać diagnozy stanu rozwoju społeczno-
gospodarczego obszarów problemowych i zaproponować 
rozwiązania  

 student potrafi dokonać podstawowej analizy ekonomicznej 
podmiotów gospodarczych na terenach obszarów problemowych 

(PS _U01; PS _U02; PS _U04; PS _U07; PS _U13) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności ciągłego obserwowania zjawisk 
ekonomiczno-społecznych zachodzących w otoczeniu 

 jest gotów do wpółpracy na rzecz społeczności lokalnej myśląc i 
działając w sposób przedsiębiorczy  

(PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny (z zadaniami problemowymi i 
obliczeniowymi) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 
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Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami 
istnienia obszarów problemowych. 
W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z pojęciami związanymi z 
obszarami problemowymi. Przedstawione zostaną miejsca i przyczyny 
występowania obszarów problemowych, sposoby oceny stanu rozwoju 
społecznego i gospodarczego.  
Ćwiczenia będą dotyczyły praktycznych aspektów wyodrębniania i oceny 
obszarów problemowych. Elementem ćwiczeń będzie także referowanie 
przez studentów wybranych aspektów z zakresu problematyki przedmiotu. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Wprowadzenie do zagadnienia obszarów problemowych. 

Podstawowe pojęcia. (2 h) 
2. Powstawanie regionów problemowych w teorii społeczno-

ekonomicznej (2 h) 
3. Regiony problemowe i przyczyny ich powstawania (2 h) 
4. Specyfika społeczno-gospodarcza obszarów problemowych (2 h)  
5. Karpaty Polskie jako tereny problemowe (2 h) 
6. Rolnicze obszary problemowe (2 h) 
7. Aktywizacja obszarów problemowych (2 h) 
8. Instytucjonalne wsparcie obszarów problemowych. (1 h) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Zróżnicowanie regionów w Polsce oraz Unii Europejskiej  - miary 
rozwoju społeczno-gospodarczego (4 h). 

2. Wyodrębnienie i ocena krajowych (i lokalnych) obszarów 
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problemowych (3 h) 
3. Referaty studentów. (7 h) 
4. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Dembowska Z., Obszary problemowe w Polsce. Agencja 

Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 
Warszawa 1994 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Churski P., Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów 

polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2004 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 52,5 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 27 godz. (1 pkt. ECTS) 

 
  



188 
 

Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy psychologii klinicznej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw. – 1, ĆP – 1) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 60 (W - 15,  Ćw. - 30., ĆP - 15) 

Koordynator Dr Wacław Srebro 

Prowadzący Dr Wacław Srebro 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Ukończony kurs psychologii ogólnej 

Efekty kształcenia 

Wiedza 

 Student zna podstawową terminologię psychologii klinicznej,  
główne ujęcia  i modele psychologii klinicznej, jak również 
klasyfikację zaburzeń  zachowania i osobowości. 

(PS_W01, PS_W04, PS_W05, PS_W08) 
 
Umiejętności 

 Posiada umiejętność obserwacji zachowania własnego i innych 
ludzi, dostrzega różnice indywidualne i uwarunkowania sytuacyjne, 
jest empatyczny, potrafi oddziaływać na innych 

(PS_U01, PS_U02, PS_U03, PS_U05, PS_U08) 
 
Kompetencje społeczne 

 Rozumie konieczność systematycznego pogłębiania swej wiedzy,  
wykazuje wrażliwość emocjonalną na potrzeby innych,  dobrze 
funkcjonuje w grupie społecznej  

(PS_K01, PS_K02, PS_K03, PS_K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady połączone z prezentacją, warsztaty, dyskusje, praca grupowa, 
referaty studentów 
 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Studenci przygotowują prezentację  w trakcie semestru oraz zdają końcowe 
pisemne kolokwium zaliczeniowe 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywna ocena prezentacji, aktywność na zajęciach oraz  zdanie 
pisemnego  kolokwium  końcowego. 
Podstawą zaliczenia sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% 
materiału oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Ocena 
formułowana jest po zakończeniu ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
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zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Treści kształcenia przedstawiono w trzech blokach tematycznych. W bloku 
pierwszym  obejmującym wykłady ukazano teoretyczne   podstawy 
psychologii klinicznej, dokonano klasyfikacji zaburzeń zachowania.  W bloku 
drugim omówiono zaburzenia o podłożu organicznym, zaburzenia  
osobowości oraz  rozwojowe zaburzenia zachowania u dzieci  i młodzieży. 
Blok  trzeci , zajęcia laboratoryjne poświęcony jest diagnostyce 
psychologicznej. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Psychologia  kliniczna jako dziedzina stosowana.  Przedmiot  i 

zadania. 
2. Specyfika działania psychologów klinicznych. Różne ujęcia 

psychologii klinicznej 
3. Koncepcja normalności i zdrowia w psychologii klinicznej 
4. Klasyfikacja zaburzeń zachowania i ich etiologia 
5. Nerwice 
6. Zaburzenia  seksualne 
7. Uzależnienia 
8. Zaburzenia  odżywiania 

 
Ćwiczenia : 

1. Model kliniczno-opiekuńczy  a model  środowiskowo –profilaktyczny 
w  działalności  psychologa  klinicznego. 

2. Zaburzenia  organiczne  .Psychozy. Padaczki 
3. Schizofrenia  i paranoja. 
4. Zaburzenia  afektywne. Depresje 
5. Socjopatia i psychopatia jako zaburzenia osobowości 
6. Zaburzenia   związane z rozwojem dzieci i młodzieży: zaburzenia 

mowy i języka, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia  
emocjonalne, autyzm 

7. Salutogeneza  i poczucie koherencji 
8. Psychologia  humanistyczna  Abrahama  Maslowa 
9. Terapia  skoncentrowana na pacjencie Carla Rogersa 

 
Ćwiczenia praktyczne: 

1. Pojęcie i przedmiot diagnozy  psychologicznej 
2. Obserwacja  
3. Wywiad 
4. Rozmowa  psychologiczna 
5. Metody projekcyjne 
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6. Testy psychometryczne 
7. Kwestionariusze 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Sęk  H.  Wprowadzenie do  psychologii   klinicznej  Wyd. Naukowe  

SCHOLAR  Warszawa  2001 
2. Paluchowski  J.W., Diagnoza  psychologiczna. Proces- narzędzia – 

standardy.   Wydawnictwo  Akademickie i Profesjonalne. Warszawa  
2007 

3. Kowalik S., Brzeziński J., Diagnoza kliniczna (w:) H .Sęk (red) 
Społeczna psychologia kliniczna .PWN Warszawa  2000 

4. Gierowski J., Lew-Starowicz Z., Mellibruda  J., Psychopatologia 
zjawisk społecznych. (w:) J.Strelau (red.) Psychologia podręcznik 
akademicki. T.III  GWP Gdańsk  2000 

 
Literatura  uzupełniająca 

1. Zastępa  E., Gałkowski T. Oblicza psychologii klinicznej. GWP 
Sopot 2014 

2. Czabała Cz., Sęk H., Pomoc  psychologiczna (w:) J. Strelau  (red.) 
Psychologia. Podręcznik  akademicki. T.III GWP  Gdańsk 2000  

3. Kępiński A., Psychopatologia nerwic PZWL  Warszawa 1973 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. – 1. ĆP - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykałdów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- ćwiczenia projektowe – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- ćwiczenia projektowe – 15 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 65,5  godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- ćwiczenia projektowe – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 59 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy psychoterapii 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, ĆP – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 60 (W – 15, ĆP - 45) 

Koordynator mgr Jolanta Pikul – Witek 

Prowadzący mgr Jolanta Pikul – Witek  

Język wykładowy polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 
Nie 

Wymagania wstępne 
Zaliczenie przedmiotów: z psychologii ogólnej, społecznej, komunikacji 
interpersonalnej 

Efekty kształcenia 

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych nurtów w 
psychoterapii pod katem nabywania i rozwijania umiejętności oraz 
kompetencji adekwatnego wdrażania metod i technik psychoterapii by 
udzielać profesjonalnej pomocy człowiekowi w trudnych sytuacjach. 
 
W zakresie wiedzy: 

 Student zna i wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w aspekcie 
psychicznym i społecznym w kontekście zdrowia psychofizycznego. 
Rozumie mechanizmy powstawania wybranych zaburzeń zdrowia 
psychicznego. Posiada wiedzę o metodach i narzędziach 
diagnozowania problemów psychicznych i społecznych. 

 Wymienia i charakteryzuje główne kierunki terapeutyczne, istotę 
psychoterapii, jej cele. Zna podstawowe pojęcia i zjawiska obecne 
w procesie psychoterapeutycznym. 

 Rozróżnia i omawia interwencje i metody psychoterapeutyczne 
niezbędne w rozwiązywaniu problemów.  

 Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych niezbędnych w 
przyszłej pracy.  

(PS_WO4, PS_WO5, PS_WO6) 
 

W zakresie umiejętności: 

 Analizuje przyczyny oraz potrafi prognozować skutki powstawania 
dysfunkcji psychicznych wpływających na zasoby społeczne i 
interpersonalne osób, którym udziela pomocy 

 Posiada umiejętności dostrzegania i analizowania podstawowych 
zjawisk występujących w relacji terapeutycznej z innymi ludźmi.  

 Posiada umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej do 
rozumienia osób w obszarze pomocy społecznej. 

 Stosuje zachowania terapeutyczne i wdraża rozwiązania 
dostosowane do istniejących potrzeb psychicznych i społecznych 
swoich podopiecznych. 

 Doskonali swoją wiedzę i umiejętności by właściwie identyfikuje 
własne zasoby psychiczne ważne w pracy społecznej i 
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terapeutycznej. 
(PS_UO2, PS_UO3, PS_UO4) 
 
 W zakresie kompetencji społecznych: 

 Rozumie konieczność systematycznego wzbogacania i nabywania 
wiedzy, rozwijania umiejętności komunikacji terapeutycznej oraz 
zaangażowania w rozwój osobisty by odpowiedzialnie i 
wszechstronnie udzielać pomocy socjalnej i społecznej.  

 Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w obszarze 
działań związanych ze zdrowiem psychicznym innych osób. 

(PS_KO1, PS_KO2, PS_KO3)  
 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, 
studium przypadku, psychodrama.  

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

 Wymagana liczba obecności na ćwiczeniach, 

 Ustna prezentacja wskazująca na wiedzę oraz umiejętność 
interpretacji wybranych zjawisk obecnych w relacji terapeutycznej. 

 Praca pisemna omawiająca praktyczne aspekty wybranego 
zjawiska obecnego w procesie terapii i obszarze pomocy socjalnej. 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną 
Na ocenę ogólną składa się: 

 Liczba punktów uzyskanych z aktywności na ćwiczeniach  50% 

 Liczba punktów uzyskana z pracy pisemnej 51 % 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

 Najważniejsze paradygmaty w psychoterapii.  Psychoterapia a pomoc 
psychologiczna. Metody psychoterapii. Podstawowe interwencje 
profilaktyczno- terapeutyczne i możliwości ich wykorzystania w pracy 
socjalnej. Relacja terapeutyczna w opiece socjalnej.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Psychoterapia specjalistyczna a pomoc psychologiczna i 

komunikacja terapeutyczna - wyjaśnienie pojęć. 
2. Podstawowe formy psychoterapii. 
3. Główne orientacje teoretyczne w psychoterapii i pomocy 

psychologicznej (psychoanalityczna, behawioralna, poznawcza, 
humanistyczna, systemowa). 

4. Relacja terapeutyczna w pracy pracownika socjalnego. 
5. Warunki powstawania relacji terapeutycznej i główne przeszkody w 

jej budowaniu. 
6. Psychologiczne narzędzia potrzebne w budowaniu relacji 

terapeutycznej (empatia, aktywne słuchanie, asertywność, techniki 
zachowań asertywnych). 

7. Zasoby osobiste podczas terapeutycznej komunikacji z osobami w 
kontekście pomocy socjalnej. Cechy dojrzałej osobowości 
pracownika oraz znaczenie wglądu w siebie. 

8. Formy komunikacji terapeutycznej (udzielanie wyjaśnień, 
psychoedukacja, udzielanie porad i zaleceń, udzielanie wsparcia 
emocjonalnego, pomoc w odreagowaniu negatywnych uczuć). 

 
Ćwiczenia: 

1. Praktyczne aspekty poszczególnych paradygmatów w 
psychoterapii- elementy ich zastosowania w relacji terapeutycznej w 
działaniach pracownika socjalnego. Integracja szkół 
psychoterapeutycznych- wykorzystywanie różnych metod w pracy z 
ludźmi.  

2. Niespecyficzne czynniki terapeutyczne w relacji z pacjentem i jego 
rodziną. Empatia, jako istotny element relacji terapeutycznej, 
techniki aktywnego słuchania i ćwiczenie zaawansowanych form 
terapeutycznego ich wykorzystania.  
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3. Rozpoznawanie przyczyn powstawania dysfunkcji psychicznych i 
ich społecznych skutków. Ćwiczenie używania podstawowych 
metod i technik stosowanych w profilaktyce zdrowia psychicznego 
oraz w już istniejących zaburzeniach (ze szczególnym 
uwzględnieniem podejścia poznawczo- behawioralnego). 

4. Zasady udzielania pomocy; diagnoza potrzeb i oczekiwań osób, 
grup społecznych, wdrażanie rozwiązań psychoterapeutycznych i 
udzielania pomocy adekwatnie do istniejących potrzeb. Mocne 
strony uczestników interakcji w kontaktach zawodowych. 

5. Asertywność, jako istotny element relacji terapeutycznej, ćwiczenie 
asertywnych zachowań w odniesieniu do sytuacji zawodowych 
związanych z opieką i pomocą socjalną. 

6. Dysfunkcje emocjonalno- poznawcze w trudnych warunkach 
podejmowania decyzji oraz krytycznej oceny działań własnych. 
Psychoterapia poznawcza weryfikująca myśli automatyczne, jako 
wsparcie zdrowia psychofizycznego. Psychoedukacja pacjenta i 
rodziny, jako czynnik wspomagający leczenie,  zdrowienie oraz jako 
czynnik wspierający funkcjonowanie społeczne.  

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Aleksandrowicz, J. (1996). Psychoterapia medyczna. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL: Warszawa. 
2. Czabała, J.C. (2013). Czynniki leczące w psychoterapii. 

Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.    
3. Motyka M. (2011).  Komunikacja terapeutyczna w opiece  
4. Pielęgniarskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

Kraków. 
5. Miller, W. i Rollnick, S. (2010). Wywiad Motywujący. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Gordon T. (1999). Pacjent jako partner, Pax: W-wa. 
2. Kratochvil S. (1978). Psychoterapia, PWN, W-wa. 
3. Motyka M. (1999). Pielęgnowanie a pomoc psychiczna  
4. w chorobie, Wyd. CEM: W-wa. 
5. Wells, A. (2010). Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. 
6. Padesky, C.A. i Greenberg, D. (2004). Umysł ponad nastrojem. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. 
  

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. ĆP - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykałdów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia projektowe – 45 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia projektowe – 45 godz. 
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udziału nauczyciela 
akademickiego 

- konsultacje 4 godz. 
Razem – 65,5  godz. (3 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia projektowe – 45 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 59 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Diagnoza zaburzeń w zachowaniu 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne 

Liczba godzin 45 (W - 15; Ćw. - 30) 

Koordynator Mgr Gabriela Wantuch 

Prowadzący Mgr Gabriela Wantuch 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna teoretyczny status pojęcia zaburzenia w zachowaniu. 

 Zna terminy zaburzenia w zachowaniu w różnych koncepcjach 
teoretycznych 

 Ma wiedzę na temat przejawów zaburzeń w zachowaniu u dzieci i 
młodzieży 

 Posiada wiedzę z zakresu biologicznych, środowiskowych i 
psychologicznych uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu 

 Posiada wiedzy dotyczącej metod, technik i narzędzi badawczych 
rozpoznawania przejawów zaburzeń w zachowaniu dzieci i 
młodzieży oraz ich uwarunkowań  

(PS_W01; PS _W02; PS _W04) 
 
Umiejętności: 

 Kształtowanie umiejętności podejmowania programów 
wspomagania rozwoju kompetencji poznawczych, emocjonalnych i 
społecznych  

 Student umie pomóc przejawiające zaburzenia w zachowaniu 

 Student biegle posługuje się terminologią związaną z zaburzeniami 
w zachowaniu 

 Student potrafi poszukiwać rzetelnych informacji na temat zaburzeń 
w zachowaniu w specjalistycznej literaturze. 

 (PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Student  umie nawiązać i podtrzymać rozmowę z osobą z 
zaburzeniem w zachowaniu 

 Student  jest wrażliwy na potrzeby i sytuację osób z zaburzeniami w 
zachowaniu 

 Student potrafi podejmować decyzję dotyczące optymalnych 
działań wobec osoby z zaburzeniami w zachowaniu, w razie 
potrzeby potrafi nim pokierować do właściwej instytucji pomocowej. 

 Student posiada  przekonanie o konieczności diagnozy i terapii całego 
systemu, ma gotowość odpowiedzialnego wsparcia rodziny w 
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rozwiązaniu jej problemów.  
(PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

W ramach przedmiotu dotyczącego diagnozy zaburzeń w zachowaniu, 
student pozna teoretyczny status pojęcia zaburzenia w zachowaniu. 
Studenci posiądą wiedzę dotyczącą metod, technik i narzędzi badawczych 
rozpoznawania przejawów zaburzeń w zachowaniu. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Pojęcie zaburzenia w zachowaniu ustalenia terminologiczne (2 

godziny) 
2. Zaburzenia w zachowaniu w różnych koncepcjach teoretycznych. 

Teorie organiczne. Tradycja psychoanalityczna i interpretacja 
psychodynamiczna. Perspektywa behawioralna. Zaburzenia w 
zachowaniu w perspektywie socjologicznej. Zaburzenia w 
zachowaniu jako zakłócenie układu ekologicznego (4 godziny) 
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3. Rodzaje i rozmiary zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży(3 
godziny) 

4. Biologiczne, środowiskowe i psychologiczne uwarunkowania 
zaburzeń w zachowania u dzieci i młodzieży (3 godziny) 

5. Wczesna profilaktyka zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży 
(3godziny) 

Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Struktura rodziny i jej nieprawidłowości. Modelowanie jako przekaz 

właściwego i niewłaściwego kodu kulturowego. (3 godziny) 
2. Zaburzenia w przekazie postaw rodzicielskich. Patogenne 

właściwości rodziców. (3 godziny) 
3. Reakcje rówieśników na przejawy zaburzeń w zachowaniu. 

Odrzucenie rówieśnicze. Wpływ rówieśniczy. (3 godziny) 
4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów przejawiających zaburzenia 

w zachowaniu (3 godziny) 
5. Wybrane warsztaty terapeutyczne dla rodziców  dzieci z 

zaburzeniami zachowania: 
a. warsztat umiejętności wychowawczych (m.in. poznawanie i 

rozumienie uczuć własnych dziecka, efektywna i przyjazna 
komunikacja w rodzinie, techniki identyfikacji i kontroli 
emocji) (2 godziny) 

b.  warsztat dla rodziców rozwodzących się lub samotnie 
wychowujących dzieci (m.in. jak pomóc sobie i dziecku 
zrozumieć zaakceptować rozwód, jak pomóc dziecku 
zbudować zdrową więź z każdym z rodziców, wyzwania 
samotnego rodzicielstwa) (2godziny) 

6. Przyczyn, przebiegu, metod leczenia lub terapii poszczególnych 
zaburzeń rozwojowych, m. in. zaburzeń emocjonalnych okresu 
wczesnego dzieciństwa, zaburzeń zachowania, ADHD, zaburzeń 
lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, specyficznych 
trudności uczenia się, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 
tikowych, zaburzeń snu (4 godziny) 

7. Referaty studentów. (9 h) 
8. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Kołakowski A. Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. 

Sopot: GWP, 2013 
2. Ładyżyński A. (red) Rodzina we współczesności. Oficyna 

Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.  
3. Carson R., Butcher J., Mineka S., Psychologia zaburzeń. Człowiek 

we współczesnym świecie, Gdańsk 2003 
4. Grzesiuk L., Tryjarska B., Jak pomagać sobie, rodzinie i innym, 

Warszawa 1997 
5. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2003 
6. Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie 

wychowania,  Warszawa 1985 
7. Pluta T., Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania 

agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2005 
8. Steward J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji 

interpersonalnej, Warszawa 2003. 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Badora S., Czeredecka B., Rodzina i formy wspomagania, Kraków 

2001 
2. Jundziłł I., Rodzina i wychowanie w rodzinie, Bydgoszcz 1996 
3. Kiezik – Kordzińska E., Szkoła dialogu: jak skutecznie 

porozumiewać się, Warszawa 2004 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  

Obszar nauk społecznych 
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do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Profilaktyka i terapia uzależnień 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr V 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W - 15; Ćw. - 30) 

Koordynator Mgr Gabriela Wantuch 

Prowadzący Mgr Gabriela Wantuch 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu problematyki 
uzależnień  

 student orientuje się w problematyce uzależnień profilaktyce i terapii 
- student wymienia najważniejsze przyczyny powstawania 
uzależnień. 

 (PS_W01; PS _W02; PS _W04) 
 
Umiejętności: 

 student rozpoznaje główne objawy uzależnień.  

 potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji osób uzależnionych 

 wykorzystuje wiedze teoretyczna z zakresu problematyki uzależnień 
w celu rozpoznania potencjalnych zagrożeń w pracy socjalnej 
problemów 

 (PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 jest przekonany o znaczeniu jakie ma propagowanie w 
społeczeństwie naukowej wiedzy i weryfikuje potoczne poglądy i 
przesady na temat uzależnień 

 rozumie specyfikę przeżyć osób uzależnionych i potrafi sie z tymi 
osobami komunikować. 

 dostrzega rzeczywiste problemy społeczne, jest gotowy do 
współpracy w ich rozwiązywaniu z osobami i organizacjami 
realizującymi prace socjalną. 

 (PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
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Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu  będzie ukształtowanie odpowiedniej postawy wobec 
osób uzależnionych lub nadużywających 
środków psychoaktywnych . 
Poznanie rodzajów uzależnień, - przeprowadzenie wstępnej diagnozy, 
rozpoznanie mechanizmów uzależnień, uwarunkowania psychospołeczne 
uzależnień. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Przyczyny i rodzaje uzależnień (3 godziny) 
2. Podstawowe zagadnienie metodyki pracy z osobami uzależnionymi 

(2 godziny) 
3. Formy i metody leczenia uzależnień (2 godziny) 
4. Placówki odwykowe: stacjonarne i ambulatoryjne zakłady pracy 

uzależnionych (3 godziny) 
5. Zadania profilaktyki: I-rzędowej (wzmacnianie czynników 

chroniących i eliminowanie czynników ryzyka), II-rzędowej (grupy 
podwyższonego ryzyka), III-rzędowej (terapia podtrzymująca – 
działania po zakończeniu terapii (dział. postterapeutyczne) (3 
godziny) 

6. Modele współczesnej profilaktyki społecznej w Polsce i na świecie 
(2 godziny) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 
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1. Uzależnienia substancjalne i niesubstancjalne: przyczyny, przejawy 
i skutki (3 godziny) 

2. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy i metody zapobiegania 
uzależnieniem (2 godziny) 

3. Terapia indywidualna: terapia motywacyjna, podstawowe zasady 
kliniczne, etapy pracy terapeutycznej (3 godziny) 

4. Praca z grupą: fazy pracy grupowej, grupy specyficzne(2 godziny) 
5. Rodzina z problemem uzależnienia – terapia rodzinna(2 godziny) 
6. Grupy wsparcia(2 godziny) 
7. Mass-media i ich udział w profilaktyce społecznej(2 godziny) 
8. Programy profilaktyczne (2 godziny) 
9. Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 godziny) 
10. Referaty studentów. (9 h) 
11. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. MellibrudaJ„ Sobolewska-Mellibruda Z., — Integracyjna 

psychoterapia uzależnień, Warszawa, 2007, IPZ 
2. Teesson M.,Degenhardt, L., Hall W — Uzależnienia, Gdańsk, 2005, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Oginska-Bulik L — Uzależnienie od czynności, Warszawa, 2010, 

Difin 
2. Cierpiałowska L.,Ziarko M — Psychologia uzależnień, Warszawa, 

2010, WSiP S.A 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Elementy coachingu w pracy socjalnej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W-1; Ćw.-1) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W – 15, Ćw. – 15) 

Koordynator Mgr Lucyna Krzemińska 

Prowadzący Mgr Lucyna Krzemińska 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie  

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu coachingu 

 ma wiedzę na temat przebiegu procesu coachingu oraz wiedzę na 
temat świadomości zmian, do której ten proces prowadzi; 

 ma wiedzę z zakresu uwarunkowań formalnych dotyczących 
organizacji sesji coachingowych; 

 ma wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania elementów 
coachingu w pracy socjalnej; 

(PS_W01, PS_W03, PS_W09) 
 
Umiejętności: 

 posiada umiejętność analizowania i ustalania celów coachigowych;  

 posiada podstawowe umiejętności  pozwalające na zorganizowanie 
sesji coachingowej  z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań 
formalnych;  

 posiada podstawowe umiejętność przeprowadzenia sesji 
coachingowej z uwzględnieniem zasad i w oparciu o metody i 
techniki pracy coacha; 

 posiada wysokie umiejętności komunikacyjne pozwalające na 
swobodne poruszanie się w trakcie realizacji sesji coachingowych;  

(PS_U01, PS_U03,PS_U04, PS_U05, PS_U08, PS_U09, PS_U14) 
 
Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość konieczności inicjowania działań, głównie  w 
obszarze motywowania klienta;  

 ma świadomość konieczności samorozwoju oraz aktualizowania 
swojej wiedzy i umiejętności; 

(PS_K06, PS_K02, PS_K01) 
 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje, praca w grupach/ praca w parach, dyskusja grupowa, 
odgrywanie ról, analiza dobrych praktyk (pisemna)  

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Część wykładowa – pisemne zaliczenie testu wiadomości. 
Część ćwiczeniowa  - przeprowadzenie symulacji sesji coachingowej oraz 
pisemna analiza dobrych praktyk. 
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Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Pisemne zaliczenie testu obejmuje sprawdzenie wiedzy (W), natomiast 
zadania wykonywane w części ćwiczeniowej sprawdzają opanowanie 
efektów kształcenia głównie w zakresie umiejętności (U) oraz kompetencji 
społecznych (K). 
Student nie uzyskuje zaliczenia wtedy, kiedy nie zrealizuje wszystkich 
zakładanych efektów kształcenia w zakresie trzech składowych,              tj. 
W, U, K. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testu wiadomości; 80%testu 
stanowią pytania z opcją jednokrotnego wyboru spośród trzech możliwych , 
20% testu stanowią pytania otwarte. Podstawą uzyskania zaliczenia jest 
uzyskanie minimum  51% punktów możliwych do zdobycia  ze  znajomości 
materiału objętego zaliczeniem  i osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia.  
 
Część ćwiczeniowa – przeprowadzenie symulacyjnej sesji coachingowej 
(praca w parach w obecności całej grupy) oraz dokonanie pisemnej analizy 
dobrych praktyk w zakresie wykorzystania elementów coachingu w pracy 
socjalnej (praca grupowa, małe grupy – do 5 osób max). Zaliczenie zadań 
nastąpi w przypadku uzyskania minimum 51 % możliwych do zdobycia 
punktów za każde z dwóch zaproponowanych zadań. 
Ocena formułowana jest po zakończeniu ćwiczeń i wykładów. 
Ocena niedostateczna – wystawiana jest wtedy, kiedy student nie 
zrealizował wszystkich zakładanych efektów kształcenia w zakresie W,U,K. 
Ocena dostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy w zakresie W, U, K 
student zrealizuje wszystkie zakładane efekty kształcenia oraz opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 51 %, ocena ponad dostateczna – 
jeśli opanuje materiał przynajmniej w 61 – 70 %, ocena dobra  – jeśli 
opanuje materiał przynajmniej w 71 – 80%, ocena ponad dobra  – jeśli 
opanuje materiał przynajmniej w 81 – 90 % i ocena bardzo dobra – jeśli 
opanuje materiał przynajmniej w 91 %. 
 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu coachingu oraz możliwościami wykorzystania coachingu  w pracy 
socjalnej. Wykłady ukierunkowane będą na przekazanie wiadomości 
teoretycznych oraz uwarunkowań formalnych  związanych z organizacją i 
prowadzeniem sesji coachingowych. Ćwiczenia opierać się będą na 
wykorzystaniu zdobytej podczas wykładów wiedzy do organizacji i 
prowadzenia elementów sesji coachingowych, jako ważnych elementów 
wspierających pracę socjalną, z wykorzystaniem metod i technik 
stosowanych w pracy coacha. Ćwiczenia będą też okazją do uzupełnienia 
treści wykładów.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Wprowadzenie do coachingu; podstawowe definicje (1 h) 
2. Coaching indywidualny – mój rozwój zawodowy ( 2 h) 
3. Formalne podstawy organizacji sesji coachingowych / etapy sesji 

coachingowych (2 h) 
4. Zasady zawierania kontraktu coachingowego /rodzaje kontraktów (1 

h) 
5. Uzgadnianie celów w coachingu / formułowanie celu 

coachingowego (1 h) 
6. Instrumentarium coacha (metody i techniki wykorzystywane w pracy 

coacha), (2 h) 
7. Sztuka przekazu informacji zwrotnej w pracy coacha (1 h) 
8. Sztuka aktywnego słuchania i zadawania pytań w pracy coacha (1 

h) 
9. Coaching koaktywny (3 h) 
10. Zaliczenie części wykładowej (1 h) 

 
Plan zajęć ćwiczeń: 
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1. Coaching indywidualny – analiza przypadku (2 h) 
2. Coaching indywidualny – ćwiczenia praktyczne  (11 h) 
3. Wykorzystanie coachingu w pracy socjalnej – zestawienie dobrych 

praktyk (2 h) 
 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Whitworth L., Kimsey-House K., Kimsey-House H., Sandahl P. 

Coaching koaktywny.Umiejętności wspierające sukces klienta, 
przełożyła Piechnik-Potęga M., Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2010 

2. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching:teoria,praktyka, studia 
przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, 

3. Smółka P., (red.), Coaching. Inspiracje z perspektywy nauk, 
praktyki i klientów, Onepress, Gliwice 2009,  

4. Tharpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu – kompendium wiedzy 
dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Wrocław 
2006 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
Razem – 27 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 53 godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 33  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 1 godz. 
Razem - 26 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy statystyki i demografii 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 2 (W - 1; Ćw. - 1) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 30 (W - 15; Ćw. - 15) 

Koordynator Dr Danuta Bogocz 

Prowadzący Dr Danuta Bogocz 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student zna i rozumie w elementarne fakty, pojęcia i teorie z 
zakresu nauk społecznych, zależności między nimi, a także ich 
relacje do innych nauk 

 student posiada wiedzę o metodach i narzędziach diagnozowania 
problemów społecznych, pozwalających charakteryzować ich 
objawy, strukturę, dynamikę i przyczyny oraz metodach 
rozwiązywania problemów 

 student posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i 
specyfice problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, 
psychicznym i społecznym oraz o środowisku życia człowieka i 
kształtowaniu przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego 

(PS_W01; PS _W04; PS _W05) 
 
Umiejętności: 

 student potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk 

 student wykorzystuje umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej 
do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze 
pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań 

 student doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez samodzielne 
poszukiwanie i dobór informacji 

(PS _U01; PS _U03; PS _U04; PS _U05) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności 
ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym 
zakresie innych 

  student Jest świadomy konieczności komunikowania się z 
otoczeniem, przekonywania i obrony swoich racji 

(PS _K01; PS _K02) 

Stosowane metody Wykład, prezentacje, dyskusja, referaty, praca w grupach 
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dydaktyczne 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny (z zadaniami problemowymi i 
obliczeniowymi) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K). 
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia. 
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych 
efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów 
kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%. 

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%. 

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%. 

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%. 

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Treść kursu obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu statystyki opisowej 
oraz elementy wnioskowania statystycznego. Przedmiot badań stanowią 
zjawiska i procesy masowe, do analizy których stosuje się wybrane miary 
statystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem demografii. W trakcie 
wykładu studenci zapoznani zostaną z podstawowymi zagadnieniami z 
zakresu demografii. Otrzymaną wiedzę teoretyczną będą wykorzystywać na 
ćwiczeniach rozwiązując konkretne zadania problemowe z tej dziedziny. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładu: 
1. Materiał statystyczny i formy jego prezentacji. Źródła informacji 

statystycznej ze szczególnym uwzględnieniem demografii (1 ha) 
2. Definicje podstawowych pojęć z zakresu demografii (1 ha) 
3. Zarys metody reprezentacyjnej i jej wykorzystanie w odniesieniu do 

wybranych zagadnień z zakresu demografii (2 ha) 
4. Szeregi szczegółowe, rozdzielcze. Przykłady szeregów 
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statystycznych w demografii (1 ha) 
5. Miary tendencji centralnej oraz miary rozproszenia, koncentracji i 

asymetrii w zastosowaniu do szeregów szczegółowych i 
rozdzielczych (2 ha) 

6. Analiza współzależności – podstawowe pojęcia, przykłady w 
demografii. (2 ha) 

7. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona jako narzędzie pomiaru 
zależności liniowej zmiennych ilościowych (1 ha) 

8. Ranking obiektów – definicja, przykłady. Współczynnik korelacji 
rang Spearmana (1 ha) 

9. Idea klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Interpretacja 
graficzna. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. 
(1 ha) 

10. Model liniowy z jedną zmienną – szacowanie parametrów 
strukturalnych. Ocena jakości modelu – szacowanie parametrów 
struktury stochastycznej modelu (2 ha) 

11. Podstawowe modele demograficzne (1 ha) 
Plan zajęć ćwiczeń: 

1. Porządkowanie danych – konstrukcja szeregów szczegółowych i 
rozdzielczych. Prezentacje graficzne z wykorzystaniem źródeł 
informacji demograficznej. (2 ha) 

2. Analiza szeregów szczegółowych i rozdzielczych w oparciu o 
poznane miary położenia, dyspersji i asymetrii. Przykłady szeregów 
czasowych zaczerpnięte z demografii (2 ha) 

3. Wyznaczanie współczynnika koncentracji dla szeregów 
rozdzielczych (1 ha) 

4. Przykłady zastosowania kwartyli do analizy wybranych szeregów 
rozdzielczych (1 ha) 

5. Analiza współzależności – konstrukcja wykresu, wyznaczanie 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona, Interpretacja wyniku (2 
ha) 

6. Konstrukcja rankingów i badanie ich zbieżności w oparciu o 
współczynnik korelacji rang  Speramana (1 ha) 

7. Funkcja regresji liniowej – interpretacja graficzna, estymacja 
parametrów strukturalnych. Ocena dopasowania funkcji regresji 
liniowej do danych empirycznych (3 ha) 

8. Przykłady modeli tendencji rozwojowej zbudowanych na danych 
demograficznych – szacowanie parametrów, analiza jakości 
dopasowania (3 ha) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo 
2. Naukowe PWN, Warszawa 2011 
3. J.Z. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007 

2. Bielecka Anna, Statystyka dla menedżerów, teoria i praktyka. Łódź, 
Gabmedia 2016 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 1. Ćw. - 1 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 



208 
 

Razem – 26,5 godz. (1 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
-  konsultacje 1 godz. 
Razem – 26 godz. (1 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie części wykładowej – 0,5 godz. 
- ćwiczenia – 15 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 32,5  godz. (1 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 15 godz. 
- samodzielna praca studenta – 10 godz. 
- konsultacje - 2 godz. 
Razem - 27 godz. (1 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Readaptacja społeczna, resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W - 15; Ćw – 30) 

Koordynator mgr Krzysztof Chmielarz 

Prowadzący mgr Krzysztof Chmielarz 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student definiuje podstawowe terminy dotyczące resocjalizacji, 
readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej oraz określania 
celów i zadań w tym zakresie 

 student wyróżnia przebieg procesu readaptacji społecznej osób 
przebywających w jednostkach penitencjarnych oraz specyfiki 
udzielanej im pomocy postpenitencjarnej 

 student zna programy readaptacji społecznej realizowane w 
polskich jednostkach penitencjarnych  

(PS_W01; PS _W03; PS _W05) 
 
Umiejętności: 

 samodzielnie zdobywa wiedzę w zakresie problematyki dotyczącej 
readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej kierowanej 
wobec osób przebywających w jednostkach penitencjarnych 

 Wskazywać i oceniać przydatność poszczególnych działań 
praktycznych realizowanych na gruncie polskiego systemu 
penitencjarnego w readaptacji społecznej więźniów 

(PS _U01; PS _U06) 
 
Kompetencje społeczne: 

 wykazuje kreatywność w zakresie możliwości prowadzenia działań 
mających na celu optymalizowanie skuteczności procesu 
readaptacji społecznej 

 potrafi uzasadnić potrzebę tworzenia programów readaptacji 
społecznej i pomocy postpenitencjarnej w odniesieniu do 
konkretnych przypadków  

 (PS _K01; PS _K06; PS _K07) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prowadzenie zajęć wymaga łączenie metod sytuacyjnych, podających i 
aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu (sokratejskiego) i 
prezentacji, dyskusji, pracy w grupach, burzy mózgów, analizy tekstów, 
studium przypadków (kazusy). 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 

Część wykładowa - test wyboru i kazus (min. 50%). 
Część ćwiczeniowa – projekty, kazusy, analiza tekstu. 
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kształcenia  Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin testowy wraz z kazusem i 
znajomość ponad 51% materiału wykładowego. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami 
dotyczącymi resocjalizacji, readaptacji społecznej i pomocy 
postpenitencjarnej. Dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie udzielania 
pomocy postpenitencjarnej i opracowywania programów readaptacji 
społecznej wobec osób przebywających w jednostkach penitencjarnych 
oraz zwalnianych na wolność, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb 
oraz sytuacji społecznej. 
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 
1. Psychofizyczne i społeczne konteksty zakończenia kary 

penitencjarnej. Cele i zadania readaptacji społecznej, jako procesu 
ponownego przygotowania do prawidłowego funkcjonowania  w 
społeczeństwie (2h) 

2. Pomoc postpenitencjarna i jej rola w procesie readaptacji 
społecznej (2h) 

3. Realizacja pomocy postpenitencjarnej w polskim systemie 
penitencjarnym (2 h) 

4. Przygotowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności do 
zwolnienia w świetle przepisów prawa polskiego i praktyce 
penitencjarnej (2 h) 

5. Przykładowe programy readaptacji społecznej realizowane w 
polskich i zagranicznych placówkach penitencjarnych (2 h) 

6. Charakterystyka wychowania resocjalizującego (2 h) 
7. Mechanizmy i metody resocjalizacji (3 h)  

Plan zajęć ćwiczeniowych: 
1. Opracowanie w 2-3-osobowym zespołach dokumentacji 

związanych z tematyką przedmiotu oraz rozwiązywanie kazusów 
(20 h) 
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2. Wykonanie pisemnego sprawozdania z wizyty w placówkach 
penitencjarnych  (10 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. R. Musidłowski, Pomoc postpenitencjarna, w: Stan i węzłowe 

problemy więziennictwa, Warszawa 1998 
2. Fidelus, Determinanty readaptacji społecznej, Warszawa 2012 
3. G. B. Szczygieł, P. Hofmański, Model społecznej readaptacji 

skazanych w reformie prawa karnego: aktualne problemy prawa 
karnego, Białystok 1999 

4. S. Górski, Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985 
5. W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej 

i profilaktyki, Warszawa 2003 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. J. Zagórski (red.) Wykonywanie środków probacji i readaptacji 

skazanych w Polsce, Warszawa 2008 
2. Dybalska, Przygotowanie do społecznej readaptacji skazanych, w: 

B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii 
działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007 

3. J. Migdał, Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu 
doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym: kontynuacja, czy 
zmiana, Gdańsk 2008 

4. M. Marczak, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane 
przez Służbę Więzienną w Polsce, Kraków 2009 

5. Cz. Cekiera, Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i 
resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin 1992 

6. F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna, Rzeszów 2004 
 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Socjoterapia 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw. – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. – 30) 

Koordynator dr Wacław Srebro  

Prowadzący dr Wacław Srebro 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 
- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotowej problematyki  
- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody pracy socjalnej i pomocy 
społecznej w przedmiotowym zakresie.  
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności 
dążącej do wporwadzenia pozytywnych zmian w życiu człowieka 
(PS_W01; PS _W02; PS _W10) 
 
Umiejętności: 
- Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i środowisk 
lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania dostosowane do 
istniejących potrzeb 
-Potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej, a 
także adaptować proste metody i technologie oraz proste procedury dla 
potrzeb działalności zawodowej i rozwoju człowieka 
- Potrafi wyodrębnić zasoby i właściwych ludzi niezbędnych do realizacji 
założonego celu 
(PS _U04; PS _U06; PS _U14) 
 
Kompetencje społeczne: 
-Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie 
wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się 
i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie innych 
- Jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego  
(PS _K01; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład prowadzony z użyciem środków audiowizualnych. W trakcie 
ćwiczeń prowadzone są praktyczne ćwiczenia z przedmiotowego zakresu.  

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje obecność i pozytywnie oceniony referat (W), 
natomiast w części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Brak zaliczenia madułu (nie zal.) wystawiane jest wtedy, kiedy w zakresie 
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co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych 
efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów 
kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – zaliczenie na podstawie 75% obecności na wykładach i 
aktywności podczas wykładu oraz testu. 
Cześć ćwiczeniowa –1) Prezentacja umijętności praktycznych w 
prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, ocenianych przez prowadzącego. 
2) Opracowanie pisemnego planu zajęć socjoterapi dostosowanej do 
zdiagozowanej dysfunkcji – forma referatu. (W,U,K) 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest: 

 zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami socjoterapii 

 nabycie podstawowych umiejętności  z zakresu konstruowania 
adekwatnych, do zdiagnozowanych niesprawności, programów i sesji 
socjoterapeutycznych, 

 nabycie podstawowych umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na 
praktykę w zakresie socjoterapii. 

W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami 
związanymi z problematyką socjoterapii. Podczas ćwiczeń studencji będą 
zapoznawać się z metodyką socjoterapii, programowaniem zajęć, doboru 
technik i narzedzi terapeutycznych.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
1. Przedmiot, zakres i definicja socjoterapii. (1h) 
2. Cele socjoterapii – cele grupowe i cele indywidualne. (2h) 
3. Struktura i dynamika grupy (4h) 
4. Terapia grupowa a socjoterapia (1h) 
5. Socjoterapia a zaburzenia zachowania (2h) 
6. Diagnoza i planowanie zajęć socjoterapeutycznych – kwalifikowanie do 

grup. (3h) 
7. Sylwetka osoby prowadzącej grupowe zajęcia socjoterapeutyczne. (2h) 

Ćwiczenia: 
13. Socjoterapia jako terapia zajęciowa. (1h) 
14. Organizacja zajęć socjoterapeutycznych (2h) 
15. Zasady pracy grupy (1h) 
16. Cele grupowe i cele indywidualne w praktyce socjoterapeutycznej (2h) 
17. Etapy rozwoju grupy – dobór metod i technik pracy z grupą (15h) 
18. Zabawa, rysunek, muzyka w socjoterapii – praktyczne zastosowanie. 

(5h) 
19. Dobór rodzaju oddziaływań terapeutyczny w zależności 

od zdiagnozowanych trudności uczestników. (1h) 
20. Indywidualizacja doświadczeń socjoterapeutycznych wśród uczestników 

zajęć socjoterapeutycznych (3h)    

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Młyńczyk W.(red.), Socjoterapia, teoria i praktyka. T. 1-5, Warszawa 

2007-2011 
2. Sawicka K. (red.), Socjoterapia, Warszawa 1999 
3. Szczypińska M., Metody i techniki stosowane w socjoterapii, 

W: Poradnik Pedagoga Szkolnego, Raabe, Spółka Wydawnicza, 
Warszawa 2009 

4. Floryszczak M., Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii.  
„Opieka, Wychowanie, Terapia.” - 2004, nr 3/4,   Grzesiuk L. (red) 
Psychoterapia: szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy 
Warszawa: Wydaw. Nauk PWN, 1994, 

Literatura uzupełniająca: 
7. Corey M.S.,Corey G., Grupy zasady i techniki grupowej pomocy 

psychologicznej. Warszawa: IPSZiT, 1995  
8. Boryszewska J. (red.), Socjoterapia w praktyce szkolnej. Materiały dla 

prowadzących zajęcia. Łomża 2013 
9. Jagieła J., Socjoterapia w szkole. Kraków 2007 
10. Deptuła M.,(red.) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii 

i praktyce pedagogicznej , Bydgoszcz 2005 
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11. Stankowski A. Terapia pedagogiczna Katowice 2009 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Praca z rodziną dysfunkcyjną i zapobieganie przemocy w rodzinie 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W – 15, ĆP – 45) 

Koordynator Mgr Dorota Bogusz 

Prowadzący Mgr Dorota Bogusz 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 
-  posiada wiedzę na temat funkcjonowania rodziny, jako dynamicznego  
systemu, zmieniającego się w cyklu życia, 
- zna systemowe i funkcjonalne problemy rodziny,  
- potrafi scharakteryzować mechanizmy uzależnień i współuzależnienia; 
przemocy w rodzinie; skutki występowania problemów oraz wskazać 
możliwości pomocy w oparciu o zasoby rodziny oraz lokalne rozwiązania i 
formalno-prawne rozstrzygnięcia; 
- posiada wiedzę na temat zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny 
spowodowanych problemami: bezrobocia, niepełnosprawności, przewlekłej 
lub terminalnej choroby, choroby psychicznej, a także specyfiki 
funkcjonowania rodzin niepełnych, zrekonstruowanych i zastępczych. 
- posiada wiedzę na temat rodzinnych i opiekuńczych regulacji prawnych 
oraz przepisów dotyczących form i zasad udzielania pomocy rodzinom, 
- zna zasoby lokalne w obszarze pomocy społecznej. 
(PS_W01; PS _W04; PS _W05; PS _W08; PS _W09; PS _W11) 
 
Umiejętności: 
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny  i spójny 
przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, dostosowanych do 
odbiorcy, 
- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji obserwowanych zjawisk, 
zachowań, relacji, 
- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji 
problemów, 
-  potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu oceny 
i prognozowania strategii działań praktycznych, 
- potrafi zindywidualizować/ocenić przydatność metod, procedur   i dobrych 
praktyk do planowania i realizacji zadań, 
- potrafi analizować własne działania (bariery, trudności, braki wiedzy czy 
umiejętności), jest otwarty na stały rozwój. 
(PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U04; PS _U08; PS _U09; PS _U15) 
Kompetencje społeczne: 
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- dostrzega i formułuje problemy związane z własną pracą; poszukuje 
optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki, 
- ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich 
rozwoju i doskonalenia, 
- wykazuje aktywność, podejmuje trud i oznacza się wytrwałością w 
realizacji indywidualnych i zespołowych zadań, 
- wykazuje gotowość do pomagania innym z pełną akceptacją 
indywidualności klienta.  
(PS _K01; PS _K03; PS _K04; PS _K05; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, analiza przypadków, praktyczne prowadzenie pracy w 
symulowanych przypadkach, warsztaty. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa– sprawdzian pisemny (z zadaniami problemowymi i 
diagramowymi) 
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa–sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 50% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

13. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

14. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

15. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

16. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

17. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

18. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Głównym celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej pracy z rodzinami borykającymi się z różnymi problemami. 
Słuchacze zapoznają się ze strukturą rodziny, procesami przebiegającymi w 
tzw. normatywnym cyklu życia rodziny oraz sytuacjami/zdarzeniami, które 
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mogą spowodować zaburzenia, zarówno w strukturze, jak i w 
funkcjonowaniu rodziny. Ponadto zapoznają się z różnymi problemami 
rodzin oraz mechanizmami przyczynowo-skutkowymi ich występowania. 
Studenci zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania rodzin z różnymi 
problemami, procesem diagnozowania i planowania pomocy. Studenci 
uzyskają wiedzę na temat możliwości pomocy, zarówno merytorycznej, jak i 
formalno-prawnej w oparciu o zasoby własne i społeczne. 
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Rodzina jako specyficzna grupa oraz system społeczny. 
2. Normatywny cykl życia rodziny – kryzysy rozwojowe. 
3. Funkcje rodziny. 
4. Istota pracy socjalnej z rodziną. 
5. Sfery funkcjonowania rodziny – obszar pracy socjalnej. 
6. Modele praktyki interpersonalnej w pracy z rodziną. 
7. Diagnozowanie rodziny. 
8. Interpretacja zebranych informacji, prowadzonej obserwacji. 
9. Etapy procesu pracy socjalnej z rodziną.  
10. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny spowodowane: 

1) bezrobociem, 
2) uzależnieniami, 
3) współuzależnieniem, 
4) niepełnosprawnością, 
5) chorobą przewlekłą lub terminalną, 
6) chorobą psychiczną. 

11. Problemy rodzin niepełnych, zrekonstruowanych, zastępczych. 
12. Przemoc w rodzinie: 

1) definicja, rodzaje, cykl, 
2) charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie                                

w odniesieniu do osób doznających przemocy (PTSD, proces 
wiktymizacji, syndrom wyuczonej bezradności, zjawisko „prania 
mózgu”), 

3) strategie powstrzymywania przemocy, 
4) specyfika przemocy wobec niektórych grup ofiar (osoby 

doznające przemocy uzależnione od alkoholu, przemoc wobec 
osób starszych i niepełnosprawnych), 

5) krzywdzenie dzieci, 
6) praca z uczestnikami przemocy w rodzinie (diagnoza, ocena 

zasobów i możliwości działania, plan pomocy, monitoring). 
13. Interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie. 
14. Procedura „Niebieskiej Karty”. 
15. Terapia rodzin – granice zastosowania. 
Ćwiczenia:  
Tematyka ćwiczeń praktycznych pokrywa się z tematyką wykładów. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970; 
2. red.: J. Janicka, H. Liberska: Psychologia rodziny, Warszawa, 2014; 
3. A. Chabior, A. Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak: Starzenie się                     

i starość w perspektywie pracy socjalnej, Warszawa 2014;  
4. D. Podgórska-Jachnik: Praca socjalna z osobami                                      

z niepełnosprawnością i ich rodzinami, Warszawa 2014; 
5. B. Kowalczyk, J. Kowalczyk, A. Karczewska: Pracownik socjalny w 

perspektywie zarządzającego procesem zmiany, Warszawa 2014; 
6. K. Stanek: Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem 

przemocy, Warszawa 2014; 
7. A. Skowrońska: Praca socjalna z osobami długotrwale 

bezrobotnymi i członkami ich rodzin, Warszawa 2014; 
8. D. Podgórska-Jachnik, T. Pietras: Praca socjalna z osobami                  

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami; 
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Literatura uzupełniająca: 
1. red.: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch: Wobec przemocy, 

Kraków 1997; 
2. red.: B. Gulli, M. Wysocka-Pleczyk: Dziecko jako ofiara przemocy, 

Kraków 2009; 
3. red.: B. Tobiasz-Adamczyk: Przemoc wobec osób starszych, 
4. H. Stierlin, I. Rucker-Embden, N. Wetzel, M. Wirsching: Pierwszy 

wywiad z rodziną, Gdańsk, 1999. 
 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. ĆP - 2.  
Bilans nakładu pracy studenta  
- wykłady 15 godz. 
- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 50 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 45 godz. 
- samodzielna praca studenta – 5 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem 51 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM 101 godz. (4 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje -4 godz. 
- sprawdzian pisemny – 1 godz. 
- ćwiczenia - 45 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
Razem 66 godz. (3 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM (3 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 45 godz. 
- samodzielna praca studenta –5 godz. 
- konsultacje - 5 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 56 godz. (2 pkt. ECTS) 
Ogółem 56 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy pracy asystenta rodziny 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; ĆP - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 60 (W-15; ĆP – 45) 

Koordynator Mgr Ewa Siedlik 

Prowadzący Mgr Ewa Siedlik 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 student posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach                  
i specyfice problemów  człowieka, jego rozwoju biologicznym, 
psychicznym i społecznym oraz o środowisku życia człowieka i 
kształtowaniu przez człowieka środowiska społeczno – 
kulturowego, 

 ma uporządkowaną wiedzę  na temat zasad i norm etycznych, w 
szczególnosci związanych ze specyfika przyszłego zawodu, 

 posiada wiedze o dysfunkcjach środowisk społecznych oraz 
problemach społecznych ze szczególnym uwzglednieniem specyfiki 
lokalnej 

(PS _W05; PS _W06; PS _W08) 
 
Umiejętności: 

 student posiada umiejętności  stosowania wiedzy teoretycznej  do 
zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze 
pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań, 

 diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i 
środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania 
dostosowane do istniejących potrzeb, 

 potrafi wykonywać złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w 
pełni przewidywalnych warunkach, 

(PS _U03; PS _U04; PS _U11) 
 
Kompetencje społeczne: 

 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności 
ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym 
zakresie innych 

 jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

(PS _K01; PS _K05) 
 

Stosowane metody Prezentacje, wykład, praca w grupach, studium przypadku, referaty, 
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dydaktyczne dyskusje, inscenizacje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa –  sprawdziań pisemny 
Cześć ćwiczeniowa – zaliczenie  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Sprawdzian pisemny obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast zaliczenie 
na części ćwiczeniowej obejmują opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Podstawą zaliczenia wykładów jest sprawdziań pisemny i znajomość 50% 
materiału wykładowego oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa – zaliczenie. Podstawą zaliczenia obecność, aktywność 
i znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie założonych 
efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu ostatnich 
ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z podstawami 
profesjonalnych działań asystenta rodziny z rodziną przeżywającą trudności 
w realizowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Treści przedmiotu ogniskują się wokół naukowych podstaw profesjonalnych 
działań podejmowanych przez asystenta rodziny w obszarze wspierania 
rodziny dla poprawy jej funkcjonowania i przywrócenia jej poczucia 
sprawstwa tj.:  

1. funkcje i zadania asystenta rodziny, w tym metodyka działania  
asystenta rodziny,  opracowanie plany pracy z rodziną i innych 
dokumentów niezbędnych w pracy z rodziną; 

2. kwalifikacje asystenta rodziny, w tym zakres podstawowej  wiedzy i 
umiejętności, które powinien posiadać każdy kandydat na asystenta 
rodziny; 

3. organizacja pracy asystenta rodziny, w tym współpraca z rodziną, 
instytucjami i organizacjami za zgodą i na rzecz rodzin. 

 

Literatura podstawowa  Literatura podstawowa: 
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i uzupełniająca 1. I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, Wydanie 2, 
Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2012 

2. I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji, 
Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2013 

3. I.Krasiejko Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny 
„Śląsk”Katowice 2013, 

4. I.Krasiejko Asystentura rodziny  - rekomendacje  metodyczne i 
organizacyjne Warszawa 2016  

5. Ch. D Garvin, B.Seabury Działania interpersonalne w pracy 
socjalnej Katowice 1998  

 
Literatura uzupełniająca: 

1. B. DuBois, K.K. Miley Praca socjalna. Zawód który dodaje sił. 
Katowice  1998 

2. Ch. D Garvin, B.Seabury Działania interpersonalne w pracy 
socjalnej Katowice 1998  

 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2.  
Bilans nakładu pracy studenta  
- wykłady 15 godz. 
- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 50 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 45 godz. 
- samodzielna praca studenta – 5 godz. 
- konsultacje 1 godz. 
Razem 51 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM 101 godz. (4 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- konsultacje -4 godz. 
- sprawdzian pisemny – 1 godz. 
- ćwiczenia - 45 godz. 
- konsultacje – 1 godz. 
Razem 66 godz. (3 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM (3 pkt ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 45 godz. 
- samodzielna praca studenta –5 godz. 
- konsultacje - 5 godz. 
- sprawdzian pisemny 1 godz. 
Razem 56 godz. (2 pkt. ECTS) 
Ogółem 56 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Podstawy geriatrii i opieki nad seniorami 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W -15, Ćw. – 30) 

Koordynator dr n.med. Janina Kokoszka Paszkot 

Prowadzący dr n.med. Janina Kokoszka Paszkot 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstawowych zagadnień biologicznych z zakresu anatomii, 
fizjologii człowieka 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 rozumie specyfikę procesu starzenia się 

 charakteryzuje problemy zdrowotne będące wynikiem fizjologii 
starzenia się  

 rozpoznaje najczęstsze schorzenie wieku podeszłego  
(PS_W01; PS _W05) 
 
Umiejętności: 

 Potrafi określić problem  z zakresu geriatrii i dostosować 
postępowanie  do indywidualnego problemu pacjenta  

 Potrafi  właściwie zinterpretować stan zdrowia  i potrzeby osoby w 
wieku podeszłym w zależności od  występujących objawów, 
zaplanować odpowiednie postępowanie  

(PS _U03; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Przejawia zainteresowanie problematyką wieku podeszłego i ma 
świadomość własnych ograniczeń oraz wie kiedy zwrócić się do 
ekspertów  

(PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia; omówienie metod diagnostycznych, omówienie przygotowanych 
przez studentów prezentacji 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Metody i kryteria oceny (efekty 1-3): 
Zaliczenie testowe oraz pytani otwarte: 
A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania; 
B: Pytania z zakresu widomości do rozumienia; 
C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego; 
D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego; 
Kryteria oceny: 
- za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0 
- za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. 
oceny 3,0 
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- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. 
oceny 4,0 
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D  możliwość uzyskania 
oceny 5,0 
 
Zaliczenie z oceną – ćwiczenia (efekty 4-6): 
Ocena średnia ważona ocen cząstkowych za:  
- rozwiązywanie zadań - waga 0,6 (efekt 4,5) 
- umiejętność prezentowania wyników prac na forum grupy – waga 0,4 
(efekt 6) 
Zakres ocen: 2,0 – 5,0 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Wykład – zaliczenie z oceną: test oraz pytania otwarte 
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną (ocena średnia ważona ocen cząstkowych 
za poszczególne elementy zajęć ćwiczeniowych) 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Cele zajęć z przedmiotu: 
Uzyskanie przez studenta wiedzy pozwalającej na zrozumienie specyfiki 
wieku starczego 
Pozyskanie przez studenta umiejętności; rozpoznawania objawów starzenia 
się, charakteryzowania specyficznych schorzeń wieku starczego 
Kształtowanie postawy studenta do pogłębiania wiedzy z zakresu geriatrii 
Znajomość aktualnego stanu organizacji  opieki nad osobami w wieku 
podeszłym i sędziwym 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Starzenie się. Starość - fizjologia, patologia. Proces starzenia się w 

aspekcie biologicznym, psychologicznym i socjoekonomicznym. 
Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym 

2. Specyfika diagnozowania stanu u osób starszych. Problemy 
psychospołeczne osób w wieku starszym. 

3. Zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów i układów u 
człowieka w wieku podeszłym. 

4. Choroby układu oddechowego u osób starszych. 
5. Wybrane choroby układu nerwowego w wieku geriatrycznym. 
6. Choroby serca i naczyń krwionośnych u osób starszych. 
7. Choroby układu krwiotwórczego. Zaburzenia narządów zmysłu. 
8. Choroby układu moczowego u osób starszych. Cukrzyca w wieku 

podeszłym. 
 
Ćwiczenia: Całościowa ocena geriatryczna 
 

1. Starzenie się – zmiany w funkcji poszczególnych układów i ich 
następstwa. 

2. Farmakoterapia w geriatrii. 
3. Depresja, jej występowanie i manifestacja. 
4. Niedożywienie – przyczyny i następstwa.  
5. Socjoekonomiczne aspekty starzenia się. 
6. Profilaktyka starzenia się. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i 

studentów red. Tomasz Grodzicki, Józef Kocemba, Anna Skalska 
Via Medica Gdańsk 2006 

2. Wieczorkowska - Tobis., Talarka D.: Geriatria i pielęgniarstwo 
geriatryczne. PZWL, Warszawa 2008  

3. Abrams W.B., Beerkov R.: Podręcznik geriatrii. Wyd. Polskie, 
Warszawa 1997.  

4. Karasek M. (red.): Aspekty starzenia się człowieka. Łodzkie 
Towarzystwo Naukowe. Łódź 2008 1.1 

5. Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu 
terapeutycznego red. Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak 
PZWL  2016 

6. Podstawy gerontologii  społecznej Barbara Szatur-Jaworska, 
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Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska Aspra-JR 
Warszawa 2006 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Żakowska-Wachelko B.: Zarys medycyny geriatrycznej. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.  

2. Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-
2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne Piotr Błędowski, Zofia 
Szweda-Lewandowska IPiSS Warszawa 2016 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Opieka hospicyjna i paliatywna 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. - 30) 

Koordynator ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ 

Prowadzący ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ  

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie  

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Wiedza z zakresu opieki paliatywnej dotycząca opieki nad chorym i 
umierającym, podstawowej terminologii z zakresu medycyny 
paliatywnej, jej historii oraz organizacji opieki paliatywnej i zasad 
funkcjonowania hospicjów  

(PS_W01, PS_W03) 
 
Umiejętności: 

 Umiejętność stosowania odpowiednich metod i strategii w 
działaniach opiekuńczych podejmowanych wobec osób  
nieuleczalnie chorych, znajdujących się w hospicjach oraz radzenia 
sobie z problemami natury etycznej, psychologicznej, 
pedagogicznej i socjalnej związanymi z udzielaniem pomocy 
umierającemu choremu oraz jego rodzinie i otoczeniu w okresie 
terminalnym oraz w okresie żałoby 

(PS_U03, PS_U04) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Kompetencja w zakresie komunikacji z chorym, jego rodziną oraz 
specjalistami zajmującymi się osobami terminalnie chorymi  

(PS_K02, PS_K03) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, 
filmy dydaktyczne, ćwiczenia problemowe, dyskusja. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne będą sprawdzane poprzez 
ustne kolokwia zaliczeniowe, pytania zadawane studentom w trakcie zajęć i 
ocenę ich aktywności.  
Kryteria oceny: 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
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w 60%.  
3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 

zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 75%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 85%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 95%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych, w oparciu o własne doświadczenie 
dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami 
formalnymi. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Wykład – zaliczenie ustne 
Ćwiczenia – bieżąca ocena odpowiedzi ustnych, aktywności studenta w 
trakcie zajęć oraz ustnego kolokwium końcowego. 
W trakcie zaliczenia ustnego wykładu sprawdzana jest wiedza. W trakcie 
ćwiczeń sprawdzane jest osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji społecznych. 
Ocena niedostateczna jest wystawiana wówczas, gdy student nie 
zrealizował efektów kształcenia na elementarnym poziomie w zakresie 
wiedzy lub umiejętności, lub też kompetencji społecznych. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu opieki paliatywnej 
dotyczącej: opieki nad chorym i umierającym, podstawowej terminologii z 
zakresu medycyny paliatywnej, jej historii, organizacji opieki paliatywnej i 
zasad funkcjonowania hospicjów.  
Wykształcenie umiejętności stosowania odpowiednich metod i strategii w 
działaniach opiekuńczych podejmowanych wobec osób nieuleczalnie 
chorych, znajdujących się w hospicjach. Rozwijanie kompetencji w zakresie 
komunikacji z chorym, jego rodziną oraz specjalistami zajmującymi się 
osobami terminalnie chorymi. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Koncepcja opieki hospicyjnej i paliatywnej i jej personalistyczny 

fundament ( 2 godziny), 
2. Przekazywanie niepomyślnych informacji. Prawo pacjenta do 

prawdy (1 godzina), 
3. Opieka psychologiczna, pedagogiczna i duchowa w terminalnej 

fazie choroby ( 2 godziny), 
4. Edukacja rodziny chorego (1 godzina), 
5. Opieka na dziećmi terminalnie chorymi (1 godzina), 
6. Radioterapia w opiece hospicyjnej i paliatywnej z perspektywy 

udzielenia wsparcia choremu przez pracownika socjalnego (1 
godzina), 

7. Właściwe miejsce dla chorego terminalnie- dom, szpital czy 
hospicjum? (1 godzina), 

8. Ostatnie godziny życia chorego- towarzyszenie umierającemu i jego 
rodzinie (1 godzina), 

9. Rola pracownika socjalnego w opięcie hospicyjnej i paliatywnej (2 
godziny), 

10. Dylematy etyczno- prawne eutanazji (2 godziny),  
11. Żałoba jako potrzeba i jako patologia (1 godzina). 

 
Ćwiczenia w sali wykładowej (15 godzin): 
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1. Opieka hospicyjna i paliatywna- terminologia i praktyka badawcza 
(2 godziny), 

2. Sztuka świadomego życia i świadomego umierania (1 godzina), 
3. Samotność i cierpienie w aspekcie społecznym (2 godziny), 
4. Zasady informowania terminalnie chorego o stanie zdrowia (1 

godzina). 
5. Rola rodziny w akceptacji faktu umierania (2 godziny). 
6. Etapy umierania według Elisabeth Kübler-Ross (2 godziny), 
7. Opieka nad dzieckiem i rodziną w ciągu ostatnich godzin życia (1 

godzina), 
8. Zakończenie leczenia przyczynowego i przejście chorego do 

własnego domu (2 godziny), 
9. Przejście od domowej do stacjonarnej opieki paliatywno – 

hospicyjnej (2 godziny).  
 
Ćwiczenia w hospicjum (15 godzin): 

1. Lęk i nadzieja- człowiek w obliczu śmierci (1 godzina), 
2. Terapia bólu w chorobie nowotworowej (2 godziny), 
3. Potrzeby umierającego człowieka (2 godziny), 
4. Rola ośrodka opieki dziennej w przywracaniu wiary w sens życia 

ludziom ciężko chorym (2 godziny), 
5. Sytuacje naglące w opiece hospicyjnej i paliatywnej (1 godzina), 
6. Rola zespołu hospicyjnego- wsparcie społeczne (2 godziny), 
7. Grupy wsparcia w żałobie i pomoc indywidualna ( 2 godziny), 
8. Wolontariat hospicyjny (3 godziny). 

 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  
1. de Walden- Gałuszko K., red., Podstawy opieki paliatywnej, 

Warszawa 2006, 
2. Watson M, red., Opieka paliatywna, Wrocław 2007. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Kübler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 1998, 
2. Bartoszek A., Człowiek w obliczu cierpienia i umierania, Katowice 

2000. 
 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W- 2, Ćw.- 2 
Obecność na wykładach: 15 godzin 
Przygotowanie do ustnego zaliczenia wykładu – lektura literatury 
przedmiotu: 25 godzin 
Konsultacje: 0, 25 godzin 
Zaliczenie ustne: 0,25 godzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Razem: 40,5 godzin (2 ECTS) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Obecność na ćwiczeniach: 30 godzin 
Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godzin 
Razem: 60 godzin (2 ECTS) 
 
OGÓŁEM: 100,5 (4 ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Wykład: 15 godzin 
Ćwiczenia: 30 godzin 
Konsultacje: 0,25 godziny 
Zaliczenie ustne: 0,25 godziny  
Razem: 45,5 godziny (2 ECTS) 

Liczba punktów ECTS Ćwiczenia: 30 godzin  
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- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do ćwiczeń i ustnego 
zaliczenia): 55 godzin 
Razem: 85 godzin (3 ETCS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Praca z osobą niepełnosprawną 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W - 2; Ćw. - 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W - 15; Ćw. - 30) 

Koordynator Mgr Gabriela Wantuch 

Prowadzący Mgr Gabriela Wantuch 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 Zna zasady odpowiedniego zachowania się i komunikacji z klientem 
niepełnosprawnym. 

 Zna rodzaje barier architektonicznych utrudniających poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym. 

 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania niepełnosprawności. 

 Zna stereotypy dotyczące niepełnosprawności i potrafi je obalić. 

 Posiada wiedzę na temat form pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
przysługujących im prawach, podmiotach działających na ich rzecz. 

(PS_W01; PS _W02; PS _W04) 
 
Umiejętności: 

 Student umie odpowiednio zachować się w towarzystwie osoby 
niepełnosprawnej, wie co sprzyja komunikacji z nią. 

 Student umie pomóc osobie z niepełnosprawnością w poruszaniu 
się, umie wskazać sposoby ograniczenia lub likwidacji tych barier. 

 Student biegle posługuje się terminologią związaną z 
niepełnosprawnością. 

 Student potrafi poszukiwać rzetelnych informacji na temat 
niepełnosprawności w specjalistycznej literaturze. 

 Student  umie opracować plan pomocy osobie niepełnosprawnej, 
oparty na diagnozie jej sytuacji. 

 (PS _U01; PS _U02; PS _U03; PS _U09) 
 
Kompetencje społeczne: 

 Student  umie nawiązać i podtrzymać rozmowę z osobą 
niepełnosprawną. 

 Student potrafi znaleźć rozwiązanie w przypadku napotkania bariery 
architektonicznej. 

 Student  jest wrażliwy na potrzeby i sytuację osób z 
niepełnosprawnością. 

 Student potrafi podejmować decyzję dotyczące optymalnych 
działań wobec niepełnosprawnego klienta, w razie potrzeby potrafi 
nim pokierować. 
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(PS _K01; PS _K06) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, 
dyskusje. 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe 
Cześć ćwiczeniowa – sprawdzian pisemny  
Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje sprawdzian wiedzy (W), natomiast 
sprawdziany na części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co 
najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – pisemne zaliczenie testowe. Test  jednokrotnego 
wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi. Podstawą oceny 
pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia.  
Cześć ćwiczeniowa –sprawdzian pisemny. Podstawą zaliczenia 
sprawdzianu jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Ocena formułowana jest po zakończeniu 
ostatnich ćwiczeń. 

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 
przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 
zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 51%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z 
trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
w 91%.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o 
własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się 
podanymi wyżej kryteriami formalnymi. 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

W ramach przedmiotu dotyczącego metodyki pracy z osobami z 
niepełnosprawnością ze studentami zostaną poruszone takie tematy jak: 
rodzaje, przyczyny i klasyfikacje oraz psychospołeczne konsekwencje 
niepełnosprawności. Poruszana problematyka zawierać będzie analizy 
specyfiki wrodzonej i nabytej utraty sprawności, kształtowania i zmiany 
obrazu siebie oraz przystosowania osoby z niepełnosprawnością do życia w 
otoczeniu społecznym. Zagadnienia teoretyczne zostaną odniesione do 
istoty pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi. 
 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Plan zajęć wykładów: 

1. Koncepcje zdrowia i choroby (2 godziny) 

2. Rola pracownika socjalnego w edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowego trybu życia (2 godziny) 
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3. Misja, cele, wartości i zasady pracy socjalnej z osobami 
niepełnosprawnymi (1 godziny) 

4. Aspekty etyczne pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi (2 
godziny) 

5. Status osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie. System 
wsparcia osób niepełnosprawnych – podstawy prawne Uprawnienia 
osób niepełnosprawnych (3 godziny) 

6. Skala i dynamika niepełnej sprawności – w Polsce i na świecie (2 
godziny) 

7. Ocena i pomiar niepełnej sprawności. Orzekanie o 
niepełnosprawności (1 godziny) 

8. Standardy pracy socjalnej z osobą niepełnosprawną (2 godziny) 
 

Plan zajęć ćwiczeń: 
1. Rehabilitacja i rewalidacja – pojęcia (2 godziny) 
2. Podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (2 godziny) 
3. Rehabilitacja i jej bariery. Polski model rehabilitacji(2 godziny) 
4. Specyfika niepełnosprawności intelektualnej i pomocy osobom 

upośledzonym oraz chorym psychicznie (2 godziny) 
5. Rola pracownika socjalnego - pomoc osobom przewlekle chorym 

oraz z uszkodzonym narządem ruchu (2 godziny) 
6. Specyfika pomocy osobom słabo widzącym i niewidomym (2 

godziny) 
7. Specyfika pomocy osobom niesłyszącym i słabo słyszącym (2 

godziny) 
8. Modelowe rozwiązania w zakresie pracy socjalnej z osobami z 

niepełnosprawnością i ich rodzinami (2 godziny) 
9. Dogoterapia jako przykładowa forma terapii z osobami 

niepełnosprawnymi (3 godziny) 
10. Referaty studentów. (10 h) 
11. Zaliczenie ćwiczeń (1 h) 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Kijak J., Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a 

działaniem, Warszawa 2013, CRZL 
2. Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami z 

niepełnosprawnością i ich rodzinami, Warszawa 2014, CRZL. 
3. (red.:) D. M. Piekut – Brodzka; J. Kuczyńska – Kwapisz, 

Pedagogika socjalna dla pracowników socjalnych , Warszawa 2004, 
APS. 

Literatura uzupełniająca:  
1. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. (z późn. zm.) o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
2. Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2007. 
3. Chrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Od tradycji do 

współczesności, Kraków, 2015, Wydawnictwo Impuls. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
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- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Elementy terapii zajęciowej 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 4 (W – 2, Ćw – 2) 

Rodzaj modułu Do wyboru 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Typ zajęć Stacjonarne  

Liczba godzin 45 (W – 15, Ćw. – 30) 

Koordynator Dr Wacław Srebro 

Prowadzący Dr Wacław Srebro 

Język wykładowy Polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne Brak 

Efekty kształcenia 

Wiedza: 
- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotowej problematyki  
- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody pracy socjalnej i pomocy 
społecznej w przedmiotowym zakresie.  
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności 
dążącej do wporwadzenia pozytywnych zmian w życiu człowieka 
(PS_W01; PS _W02; PS _W10) 
 
Umiejętności: 
- Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i środowisk 
lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania dostosowane do 
istniejących potrzeb 
-Potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej, a 
także adaptować proste metody i technologie oraz proste procedury dla 
potrzeb działalności zawodowej i rozwoju człowieka 
- Potrafi wyodrębnić zasoby i właściwych ludzi niezbędnych do realizacji 
założonego celu 
(PS _U04; PS _U06; PS _U14) 
 
Kompetencje społeczne: 
-Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie 
wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się 
i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie innych 
- Jest gotów do  wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego  
(PS _K01; PS _K05) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład prowadzony z użyciem środków audiowizualnych. W trakcie 
ćwiczeń prowadzone są praktyczne ćwiczenia z przedmiotowego zakresu.  

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Student musi wykazać opanowanie wszystkich efektów kształcenia. 
Zaliczenie wykładów obejmuje obecność i pozytywnie oceniony referat (W), 
natomiast w części ćwiczeniowej opanowanie efektów kształcenia w 
zakresie wiedzu (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K).  
Brak zaliczenia madułu (nie zal.) wystawiane jest wtedy, kiedy w zakresie 



234 
 

co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych 
efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów 
kształcenia. 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Cześć wykładowa – zaliczenie na podstawie 75% obecności na wykładach i 
aktywności podczas wykładu oraz testu sprawdzającego poziom wiedzy. 
Cześć ćwiczeniowa –1) Prezentacja umijętności praktycznych 
w prowadzeniu terapii zajęciowej ocenianych przez prowadzącego. 
2) Opracowanie pisemnego planu terapii zajęciowej dostosowanej 
do zdiagozowanej dysfunkcji – forma referatu. (W,U,K) 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest: 

 zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami terapi 
zajęciowej 

 nabycie podstawowych umiejętności  z zakresu konstruowania 
adekwatnych, do zdiagnozowanych niesprawności, programów sesji 
terapii zajęciowej, 

 nabycie podstawowych umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na 
praktykę w zakresie terapii zajęciowej. 

W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami 
związanymi z problematyką terapi zajęciowej. Podczas ćwiczeń studencji 
będą zapoznawać się z metodyką terapii zajęciowej, programowaniem 
zajęć, doboru technik i narzedzi terapeutycznych.  

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
8. Przedmiot, zakres i definicja terapii zajęciowej. (1h) 
9. Związki terapii zajęciowej z medycyną. Terapia zajęciowa w rehabilitacji 

medycznej i w pracy socjalnej. (1h) 
10. Cele terapii zajęciowej. (1h) 
11. Diagnoza i budowanie programów w terapii zajęciowej. (7h) 
12. Formy organizacji terapii zajęciowej. (1h) 
13. Rodzaje terapii zajęciowej: ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, 

muzykoterapia. Socjoterapia jako terapia zajęciowa. (2h) 
14. Holistyczna koncepcja człowieka w podejściu do terapii zajęciowej. (2h) 

Ćwiczenia: 
15. Terapia grupowa i indywidualna (2h) 
16. Zespół terapii zajęciowej (1h) 
17. Zasady i etapy terapii zajęciowej (2h) 
18. Organizacja sesji terapii zajęciowej (2h) 
19. Rodzaje terapii zajęciowej: ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, 

muzykoterapia. Metody i techniki w terapii zajęciowej (18h) 
20. Dobór rodzaju oddziaływań terapeutyczny w zależności od 

zdiagnozowanej niesprawności. (5h)   

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Bac A. Bednarczuk G., Kulis A., Kucharczyk B. Charakterystyka terapii 

zajęciowej jako profesji oraz specyfika pracy terapeuty zajęciowego. W: 
Postępy rehabilitacji  2011,Tom XXV (2),  

2. Baum E. Terapia zajęciowa Warszawa, 2008, 
3. Grzesiuk L. (red) Psychoterapia: szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne 

problemy Warszawa: Wydaw. Nauk PWN, 1994, 
4. Stankowski A. Terapia pedagogiczna Katowice 2009 
Literatura uzupełniająca: 
5. Carson C.R, Butcher J.N., Mineka S. Psychologia zaburzeń t.2. 

Gdańsk: GWP, 2003.  
6. Młyński J., Regulska A. Rodzina podstawowe dobro ludzkości, Tarnów, 

wyd. Redemptorystów 2015 
7. Sęk H. (red) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa PWN 2004 
8. Srebro W., Znaczenie rodziny w procesie emocjonalnego rozwoju dzieci 

i młodzieży. W: Tarnowskich Studiach Teologicznych, t. XXV/1, s. 101-
116; Tarnów Biblos 2006. 

Szewczyk L., Skowrońska M., Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i 
młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa EMU 2003; 

Przyporządkowanie Obszar nauk społecznych 
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modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

W. - 2. Ćw. - 2 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- wykład – 15 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
Razem – 43,5 godz. (2 pkt. ECTS) 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje 2 godz. 
Razem – 57 godz. (2 pkt. ECTS) 
OGÓŁEM: 100,5 godz. (4 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- wykład – 15 godz. 
- zaliczenie wykładów – 1,5 godz. 
- ćwiczenia – 30 godz. 
- konsultacje 4 godz. 
Razem – 50,5  godz. (2 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- ćwiczenia – 30 godz. 
- samodzielna praca studenta – 25 godz. 
- konsultacje - 4 godz. 
Razem - 58 godz. (2 pkt. ECTS) 
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Nazwa pola Opis 

Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 Praktyka zawodowa 

Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

Kod Erasmusa 14.5 Praca socjalna 

Punkty ECTS 12 

Rodzaj modułu Praktyka – obowiązkowy; miejsce praktyki – do wyboru 

Rok studiów II rok 

Semestr IV  

Typ zajęć stacjonarne 

Liczba godzin 360 godzin w jednostkach określonych w regulaminie praktyk 

Koordynator Mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy 

Prowadzący Mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy 

Język wykładowy polski 

Zakres nauk 
podstawowych 

Nie 

Zajęcia 
ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

Wymagania wstępne brak 

Efekty kształcenia 

Podczas praktyki student uzupełnia wiedzę z zakresu objętego studiami, 
ponadto zbiera materiały niezbędne do napisania pracy licencjackiej. 
Zasadniczym celem praktyk studenckich jest zintegrowanie nabytej w 
trakcie studiów wiedzy oraz jej skonfrontowanie z realiami pracy socjalnej, a 
co za tym idzie rozwija kompetencje zawodowe. 
Wiedza:  

 zna zaawansowane metody i narzędzia opisu i poszukiwania 
zależności pomiędzy zjawiskami społecznymi  

 posiada wiedzę o systemie i instytucjach społecznych kluczowych 
dla realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej 
oraz zależnościach pomiędzy tymi instytucjami 

 posiada wiedzę pozwalającą mu rozwinąć zawarte w programie 
studiów zagadnienia problemowe wskazując na prawidłowości, 
zasady, narzędzia, zależności przyczynowo-skutkowe, klasyfikacje 
itp. 

 posiada wiedzę o metodach i narzędziach diagnozowania 
problemów społecznych, pozwalających charakteryzować ich 
objawy, strukturę, dynamikę i przyczyny oraz metodach 
rozwiązywania problemów 

 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w 
szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu 

(PS _W03, PS _W04, PS _W06, PS _W09) 
 
Umiejętności:  

 potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, 
analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych 
zjawisk,  

 analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji 
społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy 
socjalnej 

 potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 
pracy socjalnej, a także adaptować proste metody i technologie 
oraz proste procedury dla potrzeb działalności zawodowej 
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 posiada umiejętność samodzielnego projektowania i organizowania 
działań i swojej kariery oraz planowania i organizowania pracy 
zespołu, wykazując także elastyczność w realizacji planów 

 potrafi wykonywać złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w 
pełni przewidywalnych warunkach 

 potrafi dokonać analizy i oceniać prowadzoną działalność 
zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych 

 (PS _U01; PS_U02; PS _U06; PS _U09; PS_U11; PS_U13) 
 
Kompetencje społeczne:  

 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia 
znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 
dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie 
innych 

 potrafi organizować własną pracę oraz koordynować różne 
działania  

 jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, także w 
trudnych warunkach, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy, 

 jest gotów do etycznego działania i przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz 
działań podwładnych 

 jest gotów do utrzymania właściwych relacji w środowisku 
zawodowym 

 potrafi promować kulturę projakościową  
(PS _K01; PS _K02; PS _K03; PS _K04; PS_K07; PS_K08) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Praktyka, konsultacje 

Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Karta oceny studenta wypełniona przez praktykodawcę, dzienniczek 
praktyk, materiały z praktyki, wyrywkowe kontrole (ok. 2 w jednym roku 
akademickim), ankieta oceniająca 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie: porozumienia, dzienniczka praktyk, 
materiałów z praktyki, karty oceny studenta 

Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Praktyka obejmuje 360 godzin w wyznaczonych placówkach objętych 
regulaminem praktyk. 

Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Praktyki studenckie stanowią z założenia integralną część procesu 
dydaktycznego. Studenci Kierunku Praca socjalna zobowiązani są do 
odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 360 godzin.  
Praca w konkretnym środowisku daje możliwość obserwacji, mobilizuje do 
myślenia oraz szukania źródeł wszelkich nieprawidłowości czy dysfunkcji 
życia społecznego. Student doświadczając określonych zachowań petentów 
ma możliwość zyskania umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy się 
jak postępować zarówno merytorycznie jak i formalnie w sytuacjach 
kryzysowych. Przede wszystkim uczy się nawiązywać relacje z drugim 
człowiekiem potrzebującym pomocy. Sytuacje te stwarzają możliwość nauki 
często trudnych relacji interpersonalnych. 
Cele praktyk: 

1) zapoznanie się ze specyfika funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych w obszarze pracy socjalnej 

2) zapoznanie się ze struktura organizacyjna jednostek oraz 
zadaniami przypisanymi osobom w danej strukturze. 

3) zapoznanie się z funkcjami środowiskowymi jednostek zajmujących 
się pomocą i praca socjalna na rzecz osób i rodzin wymagających 
wsparcia, 

4) zapoznanie się ze specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy 
społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz 
psychologiczno-społecznym, 

5) aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach 
6) ocena własna przebiegu praktyk oraz działalności pomocowej, 
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udzielanej przez placówkę 
Ponadto praktyka ma pomóc w zbieraniu materiałów oraz obserwacji, które 
zostaną wykorzystane w pracy licencjackiej. Podczas praktyki studenci 
uzupełniają wiedzę zdobytą podczas studiów. 

Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Wyznaczona przez Praktykodawców oraz Promotorów prac licencjackich. 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

Sposób ustalenia 
liczby punktów ECTS 

PR - 12 
Bilans nakładu pracy studenta: 
- praktyka zawodowa - 360 godz. 
– 0,5 godz. 
Razem: 360,5 godz. (12 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

- udział opiekuna praktyki – 360 godz. 
- zaliczanie praktyki – 0,5 godz.  
Razem: 360,5  godz. (12 pkt. ECTS) 

Liczba punktów ECTS 
- zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- praktyka zawodowa - 360 godz. 
Razem: 360 godz. (12 pkt. ECTS) 

 


