
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

U2

U3

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

K_U01 K_U03 K_U14

K_W01 K_W16

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do studiowanej specjalności

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Razem

Praca własna studenta

ECTS

Razem

Semestr Zaliczenie z oceną

Wykład

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

9

Ćwiczenia

CEL PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

Poziom kształcenia Praktyczny

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

PEDAGOGIKA PENITENCJARNA Kod przedmiotu
05.6-IH- PEDP-

PP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Umiejętności

9

41

50

Kompetencje społeczne

Kierunek studiów Resocjalizacja z socjoterapią

Moduł kształcenia Polski

2

Instytut Humanistyczny

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wiedza

A. Zaprezentowanie studentom najnowszej literatury dotyczącej omawianej tematyki;
B. Podstawowa wiedza w zakresie pedagogiki ogólnej i specjalnej

Celem zajęć jest umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki penitencjarnej, obejmującej terminologię, teorię oraz jej zakres, cele i 
zadania, jak również organizowanie warunków do kształtowania się u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



K1

K2

K3

Kod

W1

W2

U1

U2

U3

K_K01 K_K02 K_K03

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do studiowanej specjalności

STUDIA NIESTACJONARNE

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Opis

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Egzamin

Kolokwium

9 0 0

C L/P

1

Temat
Liczba godzin

W C L/P

Temat
Liczba godzin

W

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

RAZEM

2

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

Status pedagogiki penitencjarnej jako nauki, jej teoretyczny i praktyczny wymiar. Zarys historyczny 
rozwoju więziennictwa.

2
System penitencjarny i jego składowe. Zasady na których opiera się polski system penitencjarny.

Cele, przedmiot i zakres pedagogiki penitencjarnej, aparatura pojęciowa stosowana w obszarze 
pedagogiki penitencjarnej.

2

Cechy zakładu karnego jako instytucji totalnej. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia 
wolności. Czynniki utrudniające readaptację skazanych.

2

2

Koncepcje i funkcje kary kryminalnej. 2

Sposoby prowadzenia oddziaływań penitencjarnych, środki oddziaływania penitencjarnego: praca, 
nauka, zajęcia k.o., sport i rekreacja.

2

Instytucja kuratora penitencjarnego. Przedmiot diagnozy penitencjarnej 1
Typologia i klasyfikacja skazanych. Podkultura więzienna.

15 0 0

Cele, przedmiot i zakres pedagogiki penitencjarnej, aparatura pojęciowa stosowana w obszarze 
pedagogiki penitencjarnej.

2

Status pedagogiki penitencjarnej jako nauki, jej teoretyczny i praktyczny wymiar. Zarys historyczny 
rozwoju więziennictwa.

2

Cechy zakładu karnego jako instytucji totalnej. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia 
wolności. Czynniki utrudniające readaptację skazanych.

2

System penitencjarny i jego składowe. Zasady na których opiera się polski system penitencjarny.

2
Koncepcje i funkcje kary kryminalnej.Typologia i klasyfikacja skazanych. Podkultura 
więzienna.Instytucja kuratora penitencjarnego. Przedmiot diagnozy penitencjarnej



K1

K2

K3

1

2

1

2

1

2

3

LITERATURA

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz 2005.

Uzupełniająca

Suma 50

2 2

Bałandynowicz A., Probacja – system sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.

Podstawowa

Praca własna studenta 35

Niestacjonarne

9

41

50

ECTS

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk 2003.

Ciosek M., Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk 1993.

Stacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 15

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Kraków 2006.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

K1

Inna forma (jaka)

2

Razem

Praca własna studenta

Razem

ECTS

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 
resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 

problemów edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a 

także motyw

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Moduł kształcenia

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA NIESTACJONARNE

Resocjalizacja z socjoterapią

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Polski

Egzamin

Kierunek studiów

9

9

Semestr

Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania młodzieży społecznie nieprzystosowanej, 
rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy z osobami społecznie 

nieprzystosowanymi.

STUDIA STACJONARNE

50

Wiedza
Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie 
jej żródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

32

K_W01 K_W03

K_U03

K_K04

05.6-IH- PEDP-
PR

18

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny

CEL PRZEDMIOTU

Liczba godzin

STUDIA STACJONARNE

Temat

Wiedza ogólna z pedagogiki i psychologii dotycząca psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Kod przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących teorii i praktyki resocjalizacji jednostek niedostosowanych 
społecznie. Z uwagi na wprowadzający charakter przedmiotu, kierunkujący zainteresowania studentów celem jest uświadomie

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

K1

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 
resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 

problemów edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a 

także motyw

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy z osobami społecznie 

nieprzystosowanymi.

Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania młodzieży społecznie nieprzystosowanej, 
rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Cele i zadania wychowania resocjalizacyjnego.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie 
jej żródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

0

STUDIA NIESTACJONARNE

Charakterystyka osobowości jednostek wychowywanych.

Rodzinne domy terapeutyczne.

RAZEM 9

W C L/P
Temat

2

15 15 0

9

Projekty

Prace zal.

Negocjacje.

Przestępczość nieletnich. Kradzieże kieszonkowe.

20% 10%

Pedagogika resocjalizacyjna jako dyscyplina naukowa. Definicje resocjalizacji – w różnych ujęciach.

Opis
Egzamin

Kolokwium

RAZEM

Aktywność 

2

1

1

Liczba godzin

2

Etiologia nieprzystosowania społecznego i patologii społecznej. 2

Kierunki rozwoju polskiego systemu resocjalizacji.

2

Cele i zadania wychowania resocjalizacyjnego.

Struktura procesu resocjalizacji i zasady wychowania resocjalizującego.

W
Temat

Pedagogika resocjalizacyjna jako dyscyplina naukowa. Definicje resocjalizacji – w różnych ujęciach.
2

C L/P

2
Behawioralny model diagnozy i terapii wychowawczej. 2

Pojęcie i istota niedostosowania społecznego. 2
Zapobieganie zaburzeniom w rozwoju społecznym dzieci i młodzieży. 1

2

Charakterystyka sprawców zabójstw. 2
Typologia niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania oraz ich symptomy.

2

Mediacje. 2
Pedofilia i przemoc seksualna wobec dzieci.

2

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i seksu. 1

1

Rodzinne domy terapeutyczne. 1

Struktura procesu resocjalizacji i zasady wychowania resocjalizującego.

1Etiologia nieprzystosowania społecznego i patologii społecznej.

Charakterystyka osobowości jednostek wychowywanych. 1

Behawioralny model diagnozy i terapii wychowawczej. 1

1

Zapobieganie zaburzeniom w rozwoju społecznym dzieci i młodzieży. 1
Kierunki rozwoju polskiego systemu resocjalizacji.

1

Typologia niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania oraz ich symptomy. 1
Pojęcie i istota niedostosowania społecznego.

1

Pedofilia i przemoc seksualna wobec dzieci. 1
Charakterystyka sprawców zabójstw.

Negocjacje. 1
Mediacje.

1

Przestępczość nieletnich. Kradzieże kieszonkowe. 1

1

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i seksu.

1



1

2

1

2

1

2

3

LITERATURA

Urban B., Stanik J., Resocjalizacja, Warszawa 2007.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Podstawowa

Uzupełniająca

Praca własna studenta 20 32

Suma

18

22

Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 2008.

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Warszawa 2007.

Mudrecka I., Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2004.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

50 50

ECTS



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

U2

K1

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Umiejętności

Kompetencje społeczne

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Razem

18

50

CEL PRZEDMIOTU

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta

Egzamin

Wykład

STUDIA STACJONARNE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Kierunek studiów

Poziom kształcenia

Semestr

Moduł kształcenia Polski

Instytut Humanistyczny

Praktyczny

Resocjalizacja z socjoterapią

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

9

Ćwiczenia 9

PODSTAWY SOCJOTERAPII Kod przedmiotu

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą 

aktualne potrzeby w tym zakresie

Wiedza

ECTS

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

32

05.6-IH- PEDP-
PS

2

K_W10 K_W12

K_U02 K_U12

K_K01

Liczba godzin

A. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej
B. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

STUDIA STACJONARNE

Temat

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią stosowaną w socjoterapii, zZaznajomienie studentów z istotą socjoterapii 
jako procesu i metody terapeutycznej oraz nabycie przez studentów umiejętności tworzenia grupy socjoterapeutycznej.

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

U2

K1

1

2

1

2

1

2

3

STUDIA NIESTACJONARNE

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą 

aktualne potrzeby w tym zakresie

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

LITERATURA

ECTS 2 2

30 18

Funkcjonowanie w grupie socjoterapeutycznej

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

Suma

32

50 50

Praca własna studenta 20

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Podstawowa

Rozumienie psychoterapii 3

Rozumienie diagnozy

Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu adolescencji

Aktywność 

0

15

9

Stacjonarne

Opis
Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.

RAZEM 9

L/P

Temat
Liczba godzin

W C L/P

C

3

W
Temat

Wprowadzenie do socjoterapii 3

3
Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu latencji 3

Diagnoza w relacji socjoterapeutycznej 4

4

15 0

2

Stosunek wobec zasad w grupie socjoterapeutycznej. Zajęcia warsztatowe 7

RAZEM

Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu latencji, adolestencji 2

Wprowadzenie do socjoterapii i psychoterapii

Rozumienie diagnozy 2

Diagnoza w relacji socjoterapeutycznej 3
Diagnoza w relacji socjoterapeutycznej 3

Uzupełniająca

Stosunek wobec zasad w grupie socjoterapeutycznej. Zajęcia warsztatowe 3
Funkcjonowanie w grupie socjoterapeutycznej 3

Sawicka K., Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa 1999.

Strzemienieczny J., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. PTP, Warszawa 1993.

Mackenzie R. i wsp. Podstawy terapii grupowej. GWP, Gdańsk 2000.

Gould P. i wsp. Rysunek w psychoterapii. GWP, Gdańsk 1999.

Geldard, K., Geldard, D. (2005). Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. GWP, Gdańsk



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

60 Praca własna studenta

75 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

K1

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

STUDIA NIESTACJONARNE

Kreatywność i innowacja-nietypowe formy resocjalizacji 3

Razem

Razem

Praca własna studenta

zna i rozumie elementarną terminologię psychologiczną oraz sposoby jej zastosowania

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

ECTS

zna i rozumie różne koncepcje psychologiczne człowieka

potrafi analizować różne przejawy aktywności osób zaburzonych

2

CEL PRZEDMIOTU

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

9

Laboratorium

75

Semestr Zaliczenie z oceną

Wykład

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Wiedza

0

Kompetencje społeczne

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotu
14.4-IH- PEDP-

PR

9

Poziom kształcenia Praktyczny

Moduł kształcenia Polski

Kierunek studiów

Inna forma (jaka)

Resocjalizacja z socjoterapią

Instytut Humanistyczny

PSYCHOLOGIA RESOCJALIZACYJNA
Nazwa przedmiotu 

(modułu)

Umiejętności

Ćwiczenia

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

K-W01 K-W05

0

K-U02

Temat
Liczba godzin

C

15

K-K02posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

RAZEM

L/P

STUDIA STACJONARNE

Znajomość podstaw psychologii klinicznej

4

4

L/P

W

66

C

Zaburzenia osobowości i dewiacyjność w resocjalizacji 4

Temat
Liczba godzin

W

Zapoznanie studentów z istotą oddziaływań resocjalizacyjnych od strony psychologicznej

Rodzaje resocjalizacji - uzasadnienie psychologiczne

Psychologiczne podstawy resocjalizacji

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

K1

1

2

1

1

LITERATURA

2 2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności

potrafi analizować różne przejawy aktywności osób zaburzonych

9

Praca własna studenta 60 66

Suma 75 75

ECTS

Podstawowa

Uzupełniająca

Psychologiczne podstawy resocjalizacji

Projekty

Prace zal.

3

Opis

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Aktywność 

70% 20% 10%

zna i rozumie różne koncepcje psychologiczne człowieka

15

Waga w weryfikacji efektów kształcenia

zna i rozumie elementarną terminologię psychologiczną oraz sposoby jej zastosowania

Egzamin

Kolokwium

0RAZEM

Rodzaje resocjalizacji - uzasadnienie psychologiczne 2

0

Zaburzenia osobowości i dewiacyjność w resocjalizacji 2

Kreatywność i innowacja-nietypowe formy resocjalizacji 2

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

9

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

NiestacjonarneStacjonarne

Pospiszyl K. , Pedagogika resocjalizacyjna , Warszawa 2007.

Hołyst B ., Psychologia kryminologiczna , Warszawa 2008.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Ćwiczenia

15 Razem

35 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

U2

K1

K2

Ma wiedzę z zakresu podstawowych technik diagnostycznych z uwzględnieniem 
wybranych koncepcji diagnozy środowiska szkolnego i rodzinnego.

Nie dotyczy

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

K_W01 K_W12

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Ćwiczenia

Razem

Praca własna studenta

Razem

Zna uwarunkowania i etapy procesu diagnostycznego.

ELEMENTY DIAGNOZY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ

Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

50

41

05.6-IH-PEDP- 
EDP

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

ECTS

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Kierunek studiów

Poziom kształcenia

Moduł kształcenia

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wiedza

Praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

2

K_U03 K_U06

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

K_K05 K_K07

Kompetencje społeczne

Liczba godzin

W C L/P
Temat

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Rozróżnia czynniki opisujące funkcjonowanie rodziny jako środowiska wychowawczego, 
postawy uczniów i nauczycieli oraz rodziców a także wzorce komunikowania się na 

terenie klasy, szkoły, domu rodzinnego i grupy rówieśniczej

STUDIA STACJONARNE

Wiedza z pedagogiki, psychologii w zakresie znajomości modelu prawidłowego rozwoju oraz mechanizmów zmiany rozwojowej, znajomość 
zasad etyki zawodowej.

9

Nazywa i interpretuje zachowania uczniów i sytuacje w szkole na podstawie wskaźników 
określonych technik diagnostycznych: ankieta, obserwacja, analiza dokumentów i 

wytworów, rozmowa i wywiad /w tym określa trudności wychowawcze.

Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Umiejętności

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 

zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Wyposażenie studenta w umiejętności praktycznej realizacji działań związanych z zastosowaniem podstawowych technik diagnostycznych 
dotyczących rozwoju społecznego dziecka i jego środowiska wychowawczego

Kod przedmiotu

9

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

U2

K1

K2

1

2

1

2

1

2

LITERATURA

Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

50 50

2

Praca własna studenta 35

9

Stacjonarne

Nazywa i interpretuje zachowania uczniów i sytuacje w szkole na podstawie wskaźników 
określonych technik diagnostycznych: ankieta, obserwacja, analiza dokumentów i 

wytworów, rozmowa i wywiad w tym określa trudności wychowawcze.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Rozróżnia czynniki opisujące funkcjonowanie rodziny jako środowiska wychowawczego, 

postawy uczniów i nauczycieli oraz rodziców a także wzorce komunikowania się na 

terenie klasy, szkoły, domu rodzinnego i grupy rówieśniczej

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zna uwarunkowania i etapy procesu diagnostycznego.

Ma wiedzę z zakresu podstawowych technik diagnostycznych z uwzględnieniem 
wybranych koncepcji diagnozy środowiska szkolnego i rodzinnego.

Suma

15

41

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

ECTS 2

Podstawowe reguły i zasady diagnozowania psychopedagogicznego, przebieg procesu diagnos-
tycznego. Błędy diagnostyczne.

Studia przypadku (analizy przypadku - obserwacyjne studium przypadku, analiza sytuacyjna: 
zadaniowa, kontaktów społecznych).

Uzupełniająca

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003.

Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

10%

Aktywność 

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 20%

RAZEM

STUDIA NIESTACJONARNE

3
Studia przypadku (analizy przypadku - obserwacyjne studium przypadku, analiza sytuacyjna: 
zadaniowa, kontaktów społecznych).

0 9

Podstawowe reguły i zasady diagnozowania psychopedagogicznego, przebieg procesu diagnos-
tycznego. Błędy diagnostyczne.

Podstawowa

Opis

3

Rola pedagoga i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w diagnozowaniu pedagogicznym.

Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.

0

Teoretyczne podstawy diagnozowania potrzeb i problemów społecznych w aktualnie zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-ekonomicznej

0

3

C L/P

RAZEM

Diagnoza błędów wychowawczych jako kategorii diagnozy sytuacji szkolnej i stanu środowiska 
rodzinnego.

3

Diagnoza błędów wychowawczych jako kategorii diagnozy sytuacji szkolnej i stanu środowiska 
rodzinnego.

2

Teoretyczne podstawy diagnozowania potrzeb i problemów społecznych w aktualnie zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-ekonomicznej

Temat
Liczba godzin

W

3

1

0 15

2

2

Rola pedagoga i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w diagnozowaniu pedagogicznym.

2

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna.

Gawda B., Możliwości diagnozowania trudności emocjonalnych dzieci w wybranych graficznych metodach projekcyjnych [w:] 
B. Kostrubiec, B. Mirucka (red.), Rysunek projekcyjny w badaniu siebie, Lublin 2004.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

K1

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

ma wiedzę o tradycji i współczesnych przeobrażeniach systemów pedagogicznych, 
zwłaszcza dotyczących studiowanej specjalności

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

K_W11

Liczba godzin

W C L/P

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Razem

Praca własna studenta

Razem

2

jest zdolny do samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki 
pedagogicznej, potrafi ją modyfikować i korygować

ECTS

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

CEL PRZEDMIOTU

Umiejętności

Inna forma (jaka)

Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr

Wykład 9

Ćwiczenia

Laboratorium

Moduł kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Resocjalizacja z socjoterapią

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

Kod przedmiotu
10.4-IH- PEDP-

PPR

Kierunek studiów

Praktyczny

2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

K_U23

Wiedza

50

Kompetencje społeczne

K_K07

Prawne podstawy resocjalizacji sprawców nieletnich: Podstawowe pojęcia ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (nieletni, demoralizacja, czyn karalny, system środków poprawczych i 

wychowawczych), zasady odpowiedzialności nieletniego określone w kodeks

PRAWNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI

Temat

STUDIA STACJONARNE

Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej; Umiejętność analitycznego studiowania tekstów oraz formułowania samodzielnych 
wypowiedzi; Zaangażowanie i odpowiedzialność za własny proces uczenia się

Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem prawa jako zespołu norm i procedur stosowanych w działalności pedagogicznej, 
podstawowych instytucji i zasad prawa polskiego; Zapoznanie studentów z prawnymi podstawami resocjalizacji ; Zapoznanie studentów z s

9

41

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

U1

K1

1

2

1

2

1

2

Stacjonarne

35Praca własna studenta

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku

jest zdolny do samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki 
pedagogicznej, potrafi ją modyfikować i korygować

Prawne podstawy resocjalizacji sprawców dorosłych: podstawowe informacje na temat systemu kar, 
środków karnych i środków probacyjnych w polskim prawie karnym, kodeks karny wykonawczy jako 

podstawowy akt prawny dotyczący resocjalizacji skazanych, prawne r

STUDIA NIESTACJONARNE

Opis

9

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

20% 10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Egzamin

Kolokwium

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

0

ma wiedzę o tradycji i współczesnych przeobrażeniach systemów pedagogicznych, 
zwłaszcza dotyczących studiowanej specjalności

Uzupełniająca

RAZEM 15 0

RAZEM

C L/P

Podstawowa

2

Prawne ramy procesu resocjalizacyjnego, system nagród i środków dyscyplinarnych w zakładach 
poprawczych

3

Rodzaje i organizacja zakładów poprawczych, zasady pobytu nieletnich w zakładzie poprawczym

3

Rodzaje, typy i organizacja zakładów karnych, systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, 
prawa i obowiązki skazanego, nagrody i ulgi dla skazanych oraz kary dyscyplinarne; międzynarodowe 

standardy ochrony praw osób skazanych

3

Rozwiązania prawne dotyczące działań resocjalizacyjnych w schroniskach dla nieletnich; podstawowe 
zasady dotyczące traktowania nieletnich wynikające z Konwencji o ochronie praw dziecka;

2

Prawne podstawy resocjalizacji sprawców nieletnich: Podstawowe pojęcia ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (nieletni, demoralizacja, czyn karalny, system środków poprawczych i 

wychowawczych), zasady odpowiedzialności nieletniego określone w kodeks

2

Temat
Liczba godzin

W

2

Prawne ramy procesu resocjalizacyjnego, system nagród i środków dyscyplinarnych w zakładach 
poprawczych

2

Rodzaje i organizacja zakładów poprawczych, zasady pobytu nieletnich w zakładzie poprawczym

2

Prawne podstawy resocjalizacji sprawców dorosłych: podstawowe informacje na temat systemu kar, 
środków karnych i środków probacyjnych w polskim prawie karnym, kodeks karny wykonawczy jako 

podstawowy akt prawny dotyczący resocjalizacji skazanych, prawne r

1

Rodzaje, typy i organizacja zakładów karnych, systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, 
prawa i obowiązki skazanego, nagrody i ulgi dla skazanych oraz kary dyscyplinarne; międzynarodowe 

standardy ochrony praw osób skazanych

B. Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.

41

Suma 50 50

K. Dabkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2013.

T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Warszawa 2014.

ECTS 2

LITERATURA

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 15 9

2



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

15 Inna forma - konsultacje

45 Razem

15 Praca własna studenta

60 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

Semestr Zaliczenie z oceną

Inna forma - konsultacje

Laboratorium

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wykład

9

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować 
motywy oraz sposoby zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Ćwiczenia 18

STUDIA NIESTACJONARNE

Resocjalizacja z socjoterapią

Kompetencje społeczne

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i 
społeczne źródła oraz konteksty

Moduł kształcenia

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Kierunek studiów

Polski

2

Praktyczny

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Razem

Praca własna studenta

Razem

STUDIA STACJONARNE

60

CEL PRZEDMIOTU

33

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

27

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

K_U01 K_U05 K_U06

Wiedza

Umiejętności

K_W01 K_W04 K_W07 K_W18

METODYKA PRACY KURATORA SĄDOWEGO Kod przedmiotu
05.6-IH- PEDP- 

MPKS

ECTS

Podstawy socjologii, pedagogiki

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Poznanie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz opiekuńczego jako obszarów pracy kuratora 
sądowego. Zapoznanie z zarysem metodyki pracy kuratora sądowego. Ukazanie relacji między nadzorem a dozorem. Zapoznanie z dokume



K2

K3

K4

K5

K6

Kod

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 

ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować 
motywy oraz sposoby zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i 

społeczne źródła oraz konteksty

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną praktyką

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

L/P

STUDIA NIESTACJONARNE

Projekty

Prace zal.

0 18 0

Aktywność 

70% 20% 10%

Opis

RAZEM

30 0

K_K01 K_K02 K_K04 K_K05 
K_K07 K_K08

CW

Temat

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin

C L/P

Podstawowe zadania i rola kuratora rodzinnego i dla dorosłych

Dozór i nadzór sądowy. Szczególne przypadki dozoru ich realizacja

4

Metody pracy kuratorów sądowych. Realizacja zadań kontrolnych w dozorze. Działaność ośrodków 
kuratorskich

4

0

Egzamin

Kolokwium

Waga w weryfikacji efektów kształcenia

4

RAZEM

Liczba godzin

W

Temat

STUDIA STACJONARNE

4
Powstanie i rozwój kurateli sądowej 4

Prawne podstawy funkcjonowania kurateli sądowej

Uprawnienia i obowiązki dozorowanego i dozorującego 4

4

Metodyka pracy kuratora sądowego 2
Wspólpraca kuratora sądowego z i istytutacjami i organiazacjami społecznymi

Prawane podstawy funkcjonowania kurateli sądowej 4
Powstanie i rozwój kurateli sądowej 4

Metody pracy kuratorów sądowych. Realizacja zadań kontrolnych w dozorze. Działalność ośrodków 
kuratorskich

4

Podstawowe zadania i rola kuratora rodzinnego i dla dorosłych 4

2

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

Uprawnienia i obowiązki dozorowanego i dozorującego



K4

K5

K6

1

2

1

2

1

2

3

LITERATURA

ECTS

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Uzupełniająca

Podstawowa

30

42

Suma

T. Jedynak, K. Stasiak, zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008.

K. Gromek, Kuratorzy sądowy, Poznań 2004.

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

60

18

Praca własna studenta 30

60

Stacjonarne Niestacjonarne

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

2 2

R. Jankowiak, Poradnik kuratora rodzinnego, Poznań, 2004.

W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1978.

B. Zinkiewicz, Współczesna kuratela sądowa, Mysłowice, 2006.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

15 Praca własna studenta

60 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i 
społeczne źródła oraz konteksty

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

Kompetencje społeczne

K_W01 K_W04 K_W07

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta

ECTS

Razem

Wiedza

Umiejętności

Podstawy z socjologii i pedagogiki społecznej

Semestr

Moduł kształcenia

Wykład

Kierunek studiów

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Polski

Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia

K_K01 K_K02 K_K04 K_K05 

STUDIA NIESTACJONARNESTUDIA STACJONARNE

18

2

Ćwiczenia

Praktyczny

Laboratorium

Resocjalizacja z socjoterapią

K_U01 K_U05 K_U06

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

60

27

33

CEL PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ŚRODOWISKOWE I INSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA 

RESOCJALIZACYJNE
Kod przedmiotu

05.06-IH- PEDP- 
ŚIDR

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej postępowania z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie.

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



K3

K4

K5

K6

Kod

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

K4

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 10%

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i 
społeczne źródła oraz konteksty

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną praktyką

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

STUDIA NIESTACJONARNE

Omówienie tematyki zajęć. Podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Przypomnienie pojęć z 
tematyki dotyczącej resocjalizacji.

4

Instytucjonalna resocjalizacja osób dorosłych. Opieka nad osobami nieprzystosowanymi.

RAZEM

Etapy i typologia nieprzystosowania społecznego. Analiza procesu wykolejenia społecznego. 4

K_K01 K_K02 K_K04 K_K05 
K_K07 K_K08

Aktywność Opis

20%

Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.

0

RAZEM 0

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

018

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

30

Liczba godzin

L/P

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

C
Temat

W C L/P

Liczba godzin

W

Temat

STUDIA STACJONARNE

Omówienie zasad obowiązujących w resocjalizacji. Zasady niekonwencjonalne. 4
Charakterystyka głównych objawów nieprzystosowania społecznego. 4

Resocjalizacja w środowisku otwartym 4
Resocjalizacja nieletnich w placówkach zamkniętych. 4

4

Opieka nad osobami nieprzystosowanymi. 2

3

Etapy i typologia nieprzystosowania społecznego. Analiza procesu wykolejenia społecznego. 3

Omówienie tematyki zajęć. Podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Przypomnienie pojęć z 
tematyki dotyczącej resocjalizacji.

3

Omówienie zasad obowiązujących w resocjalizacji. Zasady niekonwencjonalne. 3
Charakterystyka głównych objawów nieprzystosowania społecznego.

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

3

Instytucjonalna resocjalizacja osób dorosłych. Opieka nad osobami nieprzystosowanymi.

Resocjalizacja nieletnich w placówkach otwartych i zamkniętych.
3

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny



K5

K6

1

2

1

2

1

2

3

Uzupełniająca

ECTS

LITERATURA

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Podstawowa

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

O. Lipowski, Resocjalizacja, WSiP, Warszawa 1987.

R. Borowski, D. Wysocki, Instytucje wychowania resocjcjalizującego, NOWUM, Płock 2001.

K. Pospiszyl, Resocjalizacja, Wyd. Akadem. "Żak", Warszawa 1998.

27

Cz. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1978.

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

2 2

Stacjonarne Niestacjonarne

E. Wysocka, Diagnoza w reoscjalizacji, PWN, Warszawa 2008.

15 33

Suma 60 60

Praca własna studenta



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

U2

K1

Polski

Zaliczenie z oceną

K_W02

Inna forma (jaka)

Razem

Razem

Praca własna studenta

CEL PRZEDMIOTU

Student ma elementarną wiedzę z zakresu diagnostyki resocjalizacyjnej, obejmującej, 
terminologię, teorię oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne.

STUDIA NIESTACJONARNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

ECTS

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej oraz specjalnej. Umiejętność samodzielnego uczenia się i wzbogacania poziomu swojej
wiedzy.

Wykład

Praktyczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy związane z diagnozą w resocjalizacji.

50

Student na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować podstawowe dylematy i 
problemy diagnozy niedostosowania społecznego w wybranym przez siebie obszarze 

społecznej praktyki.

Student umie wybrać metody diagnozowania elementów środowiska rodzinnego biorąc 
pod uwagę ich adekwatność do problemów występujących w konkretnych obszarach 

działalności pedagogicznej.

Liczba godzin

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Poziom kształcenia

Resocjalizacja z socjoterapią

Umiejętności

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

2

Laboratorium

18

Semestr

Moduł kształcenia

Instytut Humanistyczny

DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI Kod przedmiotu
05.6-IH- PEDP-

DWR

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

32

STUDIA STACJONARNE

K_U02 K_U15

Kompetencje społeczne

Ćwiczenia

Wiedza

Temat
C L/P

18

STUDIA STACJONARNE

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy z zakresu diagnostyki resocjalizacyjnej, obejmującej, terminologię, teorię oraz 
podstawowe narzędzia diagnostyczne, organizowanie warunków do kształtowania wśród studentów umiejętności i kompetencji

K_K02

W

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

U1

U2

K1

1

2

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Projekty

Prace zal.

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Opis

Student ma elementarną wiedzę z zakresu diagnostyki resocjalizacyjnej, obejmującej, 
terminologię, teorię oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne.

10%

STUDIA NIESTACJONARNE

20%

Egzamin

Kolokwium

0

Aktywność 

RAZEM 0

Funkcje Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych.

30

0 18 0RAZEM

Student umie wybrać metody diagnozowania elementów środowiska rodzinnego biorąc 
pod uwagę ich adekwatność do problemów występujących w konkretnych obszarach 

działalności pedagogicznej.

Praca własna studenta

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy związane z diagnozą w resocjalizacji.

L/PC

Diagnoza a badania diagnostyczno-rozpoznawcze. 2
Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice. 2

2

Diagnoza nozologiczna i problemowa w spektrum działań resocjalizacyjnych. Rola diagnozy w 
konstruowaniu indywidualnych planów resocjalizacji i terapii.

2

Błędy diagnostyczne.

2

Szczegółowa analiza narzędzia „Skala Niedostosowania Społecznego” wg. Lesława Pytki i innych 
narzędzi diagnostycznych.

2

Rodzaje i typy diagnozy pedagogicznej.

2

Główne dylematy i problemy diagnozy niedostosowania społecznego. 2
Teorie i typologie niedostosowania społecznego.

2

Uwarunkowania procesu diagnostycznego. 2
Charakterystyka osobowości dojrzalej i niedojrzałej.

2

Specyfika diagnozy resocjalizacyjnej. 2
Podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice.

2

Metody diagnozowania elementów środowiska rodzinnego. 2
Psychopedagogiczne i społeczne modele diagnozy resocjalizacyjnej.

2

Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice. 2

Temat
Liczba godzin

W

Błędy diagnostyczne. 1
Diagnoza a badania diagnostyczno-rozpoznawcze. 2

1

Rodzaje i typy diagnozy pedagogicznej. 1

Diagnoza nozologiczna i problemowa w spektrum działań resocjalizacyjnych. Rola diagnozy w 
konstruowaniu indywidualnych planów resocjalizacji i terapii.

1

Teorie i typologie niedostosowania społecznego. 1

Szczegółowa analiza narzędzia „Skala Niedostosowania Społecznego” wg. Lesława Pytki i innych 
narzędzi diagnostycznych.

1

Charakterystyka osobowości dojrzalej i niedojrzałej. 1
Główne dylematy i problemy diagnozy niedostosowania społecznego.

1

Podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice. 1
Uwarunkowania procesu diagnostycznego.

Metody diagnozowania elementów środowiska rodzinnego.

1

Psychopedagogiczne i społeczne modele diagnozy resocjalizacyjnej. 2
Specyfika diagnozy resocjalizacyjnej.

Funkcje Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. 1

1

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

Stacjonarne

Student na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować podstawowe dylematy i 
problemy diagnozy niedostosowania społecznego w wybranym przez siebie obszarze 

społecznej praktyki.

20 32



1

2

1

2

3

LITERATURA

Uzupełniająca

ECTS

Podstawowa

Wojnarska A., (red.), Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia, Lublin 2010.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978.

Pytka L., Pedagogika Resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2001.

Pytka L., Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizacyjnym, Warszawa 1986.

2 2

Suma 50 50



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

K1 jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla celów pomocy psychologicznej

Wiedza

4

10

Inna forma (jaka)

ECTS

CEL PRZEDMIOTU

Semestr

Ćwiczenia 18

Laboratorium

Polski

Resocjalizacja z socjoterapią

Kod przedmiotu

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Moduł kształcenia

2

50

WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII
12.2-IH- PEDP-

WPT

STUDIA STACJONARNE

K-K07

18

32

K-W06

K-U03

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

zna i rozumie sposoby kształtowania się relacji terapeutycznych

Umiejętności

Kompetencje społeczne

STUDIA NIESTACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

RAZEM 0 30

Praca własna studenta

Razem

Wykład

Razem

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

STUDIA NIESTACJONARNE

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Tzw. szkoły terapeutyczne - rodzaje psychoterapii.

Terapia rodzin w ujęciu systemowym.

Liczba godzin

W C L/P

Liczba godzin

Praktyczny

Psychoterapia a inne formy pomocy psychologicznej.

Brak

Temat

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy z zakresu psychoterapii, obejmującej, terminologię, teorię

Podstawowe zasady psychoterapii. 6

Temat
W C

4

STUDIA STACJONARNE

6

Terapia grupowa.

L/P

0

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

U1

K1

1

2

1

2

1

LITERATURA

Okun B., Skuteczna pomoc pcychologiczna, Warszawa 2005.

ECTS

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

2

Waga w weryfikacji efektów kształcenia

Opis
Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

70% 20% 10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Podstawowa

Terapia rodzin w ujęciu systemowym. 4

Uzupełniająca

0RAZEM 0 18

Psychoterapia a inne formy pomocy psychologicznej.

Terapia grupowa.

Podstawowe zasady psychoterapii.

Tzw. szkoły terapeutyczne - rodzaje psychoterapii.

zna i rozumie sposoby kształtowania się relacji terapeutycznych

4

2

6

30

2 2

32

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla celów pomocy psychologicznej

Czabała Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 2002.

Grzesiuk L ., Psychoterapia, Warszawa 2008.

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

50 50

18

Praca własna studenta

Stacjonarne

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi

20

Suma



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

K1

K2

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

18

Praca własna studenta

Razem

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Polski

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Resocjalizacja z socjoterapią

STUDIA NIESTACJONARNE

K_U03

K_K02 K_K04

CEL PRZEDMIOTU

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

Razem

Inna forma (jaka)

Praktyczny

Laboratorium

Instytut Humanistyczny

Zaliczenie z ocenąSemestr

Ćwiczenia

Wykład

ECTS

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

2

50

STUDIA STACJONARNE

18

32

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych

Kod przedmiotu

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną praktyką

Umiejętności

Kompetencje społeczne

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

METODYKA PRACY I WYCHOWANIA 

RESOCJALIZACYJNEGO
05.6-IH-PEDP- 

MPWR

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

Celem zajęć jest przekazanie i zapoznanie studentów z podstawowym kanonem metod pracy resocjalizacyjnej oraz uświadomienie 
warunków i zasad prowadzenia efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych z młodzieżą wykolejoną społecznie. Pogłębianie wiedzy o pra

A. Podstawowa wiedza z zakresu profilaktyki i zagrożeń społecznych.
B. Ocena indywidualnych cech podopiecznego oraz ich nasilenia i rodzaju nieprzystosowania społecznego.

C. Samoocena własnej wiedzy na temat podstawowych procesów regulowania stosunków cz

STUDIA STACJONARNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

K_W03 K_W10

Wiedza

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

K1

K2

1

2

1

2

1

20

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ECTS 2

Podstawowa

2

Ilnicka R.M., Wybrane elementy pedagogiki resocjalizacyjnej – ujęcie teoretyczne i praktyczne, Lubin 2011.

STUDIA NIESTACJONARNE

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych i

Teoretyczne podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych. Zasady oddziaływania resocjalizującego

Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej w metodyce postępowania resocjalizującego.

70% 20% 10%Waga w weryfikacji efektów kształcenia

Aktywność 

LITERATURA

Uzupełniająca

RAZEM 0 18 0

Opis

RAZEM 0 30

W

Projekty

Prace zal.

Metodyka wychowania resocjalizacyjnego jako dyscyplina pedagogiczna i jej związki z innymi 
dziedzinami wiedzy. System zaleceń metodycznych.

3

Egzamin

Kolokwium

L/P

Metodyka wychowania resocjalizacyjnego jako dyscyplina pedagogiczna i jej związki z innymi 
dziedzinami wiedzy. System zaleceń metodycznych.

2

C L/P

Temat
Liczba godzin

W C

2

2Teoretyczne podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych

Procedury, zasady i metody wychowania resocjalizacyjnego. Fazy oddziaływania resocjalizującego

Wadliwa integracja postaw jednostek wykolejonych społecznie. Realizacja zadań opiekuńczych, 
wychowawczych i terapeutycznych w warunkach izolacji społecznej

Znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej w metodyce postępowania resocjalizującego

Zasady oddziaływania resocjalizującego.

3

3

3

Sprawiedliwość naprawcza i mediacja w zwalczaniu przestępczości 3
Specyfika oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej 3

Metody oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie 2
Socjotechnika w pedagogice resocjalizacyjnej 3

Techniki wychowania resocjalizującego. Elementy kulturotechniki resocjalizującej 4

Temat
Liczba godzin

0

3

Procedury, zasady i metody wychowania resocjalizacyjnego. Fazy oddziaływania resocjalizującego 3

3

Socjotechnika w pedagogice resocjalizacyjnej 2

2

Specyfika oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej 2
Metody oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną praktyką

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2008.

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2011.

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

32

Suma

Stacjonarne

50 50

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

Praca własna studenta



2
3

4
Węgliński A., Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz izolacji zakładowej, Wyd. UMCS, Lublin 
1993.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 1995.

Sakowicz T., Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej z socjotechniką (skrypt dla studentów resocjalizacji), Kielce 2006.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

K1

K_U03

Razem

ECTS

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

KW03 K_W10

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Praca własna studenta

Razem

Zaliczenie z oceną

Ćwiczenia

Wykład

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

18

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Poziom kształcenia

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Resocjalizacja z socjoterapią

Kod przedmiotu
05.6-IH-PEDP- 

DWPR

Semestr

PolskiModuł kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kierunek studiów

Kompetencje społeczne

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

 ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

Praktyczny

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

2

Umiejętności

50

18

32

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PROCES 

RESOCJALIZACJI

K_K02

Wiedza

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Ponadto studenci powinni wykazywać się znajomością zagadnień z zakresu problematyki 
procesu resocjalizacji osób wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego.

Liczba godzin

W C L/P

STUDIA STACJONARNE

Temat

Przekazanie studentom wiedzy o istocie działań wspierających proces resocjalizacyjny w kontakcie z jednostką nieprzystosowaną. 
Zapoznanie z różnorodnymi zagadnieniami, ćwiczeniami, metodami, formami wspomagającymi proces wychowania resocjalizacyjnego

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

K1

1

2

STUDIA NIESTACJONARNE

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Tworzenie projektów twórczego oddziaływania na nieletnich.

Wolontariat w hospicjach jako innowacyjna metoda pracy z więźniami.

20% 10%

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

70%

RAZEM 0

Rekolekcje medytacyjne dla osadzonych jako nietypowe sposoby resocjalizacji.

18

Psychodrama i socjodrama jako metody wspomagające proces resocjalizacj

0

Resocjalizacja przez kołysanki.

1

2

1

1

1

L/PC

30 0

Dogoterapia w pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie.

Opis

Waga w weryfikacji efektów kształcenia

RAZEM 0

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

Rekreacja i survival nowatorskie metody resocjalizacji z nieletnimi i więźniami.

Metoda Teatru Resocjalizacyjnego.

2

Rekolekcje medytacyjne dla osadzonych jako nietypowe sposoby resocjalizacji. 2

Działania resocjalizacyjne - wyjaśnienia terminologiczne. Wzbudzenie rozwoju strukturalnych 
czynników procesów twórczych i poznawczych nieprzystosowanych społecznie jednostek; zmiany ich 

wizerunku społecznego. Heurystyczny model resocjalizacji.

Ateterapia i jej wybrane techniki muzykoterapia, choreoterapia, plastyka, dramatoterapia, 
poezjoterapia jako działania wspierające proces resocjalizacji.

2

Wiara i religia w procesie autoresocjalizacji 2

Psychodrama i socjodrama jako metody wspomagające proces resocjalizacji 2
Metoda resocjalizacyjna przez sport (przygotowanie konspektu zajęć) 2

6

Rekreacja i survival nowatorskie metody resocjalizacji z nieletnimi i więźniami. 2

2

Metoda Teatru Resocjalizacyjnego. 2
Dogoterapia w pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie.

2

Resocjalizacja przez kołysanki. 2
Młodzieżowe grupy wsparcia

2

Działania resocjalizacyjne - wyjaśnienia terminologiczne. Wzbudzenie rozwoju strukturalnych 

czynników procesów twórczych i poznawczych nieprzystosowanych społecznie jednostek; zmiany ich 

wizerunku społecznego.Heurystyczny model resocjalizacji.

1

Temat
Liczba godzin

W

Wiara i religia w procesie autoresocjalizacji 1

Metoda resocjalizacyjna przez sport (przygotowanie konspektu zajęć) 2

Ateterapia i jej wybrane techniki muzykoterapia, choreoterapia, plastyka, dramatoterapia, 
poezjoterapia jako działania wspierające proces resocjalizacji.

Tworzenie projektów twórczego oddziaływania na nieletnich. 3

2

1

1

Suma

Młodzieżowe grupy wsparcia. 1

Egzamin

Kolokwium

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów

Stacjonarne Niestacjonarne

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

30 18

Praca własna studenta 20 32
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

Wolontariat w hospicjach jako innowacyjna metoda pracy z więźniami.

50 50

ECTS 2 2



1

2

3

4

5

1

2

3

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 
1998.

Rejzner A., Szczepaniak P., Terapia w resocjalizacji, cz. I i II ujęcie teoretyczne, red. A. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 
Warszawa 2009.

Urban B., J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom I i II, PWN Warszawa 2007.

Urban B., J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom I, PWN Warszawa 2007.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo ASP, Warszawa 2010.

Kozaczuk F., Urban B., Profilaktyka i resocjalizacja młodziezy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.

Pospiszyl I., M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, WSPR-APS, Warszawa 2007.

Podstawowa

Uzupełniająca

LITERATURA

Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2010.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

Laboratorium

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do studiowanej specjalności

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 

wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek studiów

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Ćwiczenia

Inna forma (jaka)

Polski

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Resocjalizacja z socjoterapią

Praktyczny

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

10.4-IH-PEDP- 
EWK

2

18

6

K_W01 K_W07 K_W16

Wiedza

Umiejętności

Wykład

Razem

Praca własna studenta

Razem

18

ECTS

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Kompetencje społeczne

Moduł kształcenia

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

K_U02 K_U03 K_U14

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności sytuowania fenomenu przestępczości oraz przeciwdziałania jej w różnych 
koncepcjach modelu społeczeństwa oraz założeniach deterministycznych i indeterministycznych.

1. zapoznanie z podstawowymi po

24

ELEMENTY WIKTYMOLOGII I KRYMINOLOGII Kod przedmiotu

A. Zaprezentowanie studentom najnowszej literatury dotyczącej omawianej tematyki;
B. Podstawowa wiedza w zakresie pedagogiki ogólnej i specjalnej



K1

K2

Kod

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

1

2

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Specyfika przestępczości z użyciem przemocy. Przemoc a agresja. Specyfika relacji sprawca - ofiara. 
Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań wiktymologicznych

Psychologia zeznań. Przesłuchanie jako proces komunikacji interpersonalnej.

5

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

5

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

10%

Projekty

Prace zal.

Egzamin

Kolokwium
Aktywność Opis

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 20%

18

Pojęcie, geneza, podstawowe pojęcia wiktymologii. Teorie wiktymologiczne.

30 0

RAZEM 0

K_K02 K_K03

0

Kryminologia jako dyscyplina nauki. Działy kryminologii i jej związki z innymi dyscyplinami

Specyfika przestępczości z użyciem przemocy. Przemoc a agresja. Specyfika relacji sprawca - ofiara. 
Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań wiktymologicznych

Ciemna liczba przestępstwa. Pranie brudnych pieniędzy.

Przestępczość zorganizowana, mafijna i akty terrorystyczne.

Kryminologia jako dyscyplina nauki. Działy kryminologii i jej związki z innymi dyscyplinami

0

L/P

Temat
Liczba godzin

W C

4

STUDIA STACJONARNE

3

5

Temat
Liczba godzin

W C

Interpretacja „rozmiaru przestępczości” poprzez analizę relacji: przestępczość rzeczywista-ujawniona- 
stwierdzona i osądzona. Problematyka handlu ludźmi.

5

3

STUDIA NIESTACJONARNE

Psychologia zeznań. Przesłuchanie jako proces komunikacji interpersonalnej. 3

RAZEM

L/P

Pojęcie, geneza, podstawowe pojęcia wiktymologii. Teorie wiktymologiczne.Ciemna liczba 
przestępstwa. Pranie brudnych pieniędzy.

4

4

Interpretacja „rozmiaru przestępczości” poprzez analizę relacji: przestępczość rzeczywista-ujawniona- 
stwierdzona i osądzona. Problematyka handlu ludźmi.

4

3

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do studiowanej specjalności

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30

Stacjonarne Niestacjonarne

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

18

Praca własna studenta 20 6

Suma 50 24



1

2

3

1

2

3

2

Bałandynowicz A., Probacja – system sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.

Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz 2005.

Ciosek M., Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk 1993.

Hołyst B., Wiktymologia, wyd. LexisNexis 2006.

2

Hołyst B., Kryminologia, wyd. LexisNexis 2006.

LITERATURA

Uzupełniająca

Podstawowa

Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz 2005.

ECTS



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

U4

U5

CEL PRZEDMIOTU

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

K_W01 K_W02 KW_10

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii 
oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie

Inna forma (jaka)

Razem

Polski

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Praca własna studenta

Razem

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

ECTS

Ćwiczenia

Wykład

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Laboratorium

18

SUBKULTURY DEWIACYJNE

Kierunek studiów Resocjalizacja z socjoterapią

Instytut Humanistyczny

50

2

STUDIA NIESTACJONARNE

Kod przedmiotu
14.2-IH- PEDP-

SD

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Semestr

Moduł kształcenia

Zaliczenie z oceną

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia Praktyczny

STUDIA STACJONARNE

18

32

Umiejętności

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 

wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować 
motywy oraz sposoby zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

Wiedza

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią powstawania podkultur dewiacyjnych. Przedstawienie mechanizmów tworzenia się i 
funkcjonowania grup społecznych, mechanizmów kreowania się przywództwa w grupie. Przyczyny i konsekwencje przynależności do subku

Wymagane podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Znajomość problematyki nieprzystosowania społecznego w 
zakresie etiologii, podstawowych objawów i konsekwencji psychospołecznych.

K_U01 K_U02 K_U05 K_U06 
K_U12

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



K1

K2

K3

Kod

W1

W2

STUDIA NIESTACJONARNE

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

70% 10%

Opis

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 20%

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

0

0

0 30

RAZEM 0

Sekty jako subkultury dewiacyjne. Rodzaje sekt, Mechanizmy rekrutowania do sekt, Destruktywna 
kontrola w sektach, Konsekwencje przynależności do sekty - zmiany osobowości, Metody 

wychodzenia z sekt.

Znaczenie procesu socjalizacji a przynależność do subkultur. Sytuacja młodzieży we współczesnym 
świecie

L/P

3

4

W C

RAZEM

Liczba godzin

W

18

Sekty jako subkultury dewiacyjne. Rodzaje sekt, Mechanizmy rekrutowania do sekt, Destruktywna 
kontrola w sektach, Konsekwencje przynależności do sekty - zmiany osobowości, Metody 

wychodzenia z sekt.

3

Podkultury dewiacyjne – zagadnienia wprowadzające, Pojęcie subkultury- przegląd definicji, Grupa 
społeczna - pojęcie, Cechy konstytuujące grupy społeczne, Rodzaje grup, Relacje między grupa a 

jednostką, Cechy przywódcy, Geneza subkultur, Koncepcje teoretyczne subk

4

STUDIA STACJONARNE

Temat

K_K01 K_K05 K_K08

Uwarunkowania powstawania subkultur młodzieżowych 4

C L/P

Typologia subkultur młodzieżowych, charakterystyka, obyczaje, wartości, struktura. Skutki 

przynależności do negatywnych subkultur młodzieżowych. Sposoby profilaktyki i przeciwdziałania
4

6

Socjologiczne teorie dewiacji: Teoria anomii, Teoria patologicznej adaptacji, Teoria strategii 
neutralizacji, Teoria symbolicznego interakcjonizmu, Teoria stygmatyzacji, Teoria zróżnicowanych 

powiązań, Teoria kontroli, Teoria dewiacji jako aktu wyboru.

5

Zjawiska dewiacyjne związane z życiem we współczesnym, globalnym świecie kulturze instant (m.in. 
tanoreksja, bigoreksja, zaburzenia odżywiania, uzależnienie od Internetu, sponsoring

3
Podkultury dewiacyjne – zagadnienia wprowadzające, Pojęcie subkultury - przegląd definicji, Grupa 
społeczna- pojęcie, Cechy konstytuujące grupy społeczne, Rodzaje grup, Relacje między grupa a 

jednostką, Cechy przywódcy, Geneza subkultur, Koncepcje teoretyczne subk

Temat
Liczba godzin

3

Typologia subkultur młodzieżowych, charakterystyka, obyczaje, wartości, struktura. Skutki 
przynależności do negatywnych subkultur młodzieżowych. Sposoby profilaktyki i przeciwdziałania 3

Uwarunkowania powstawania subkultur młodzieżowych. Znaczenie procesu socjalizacji a 
przynależność do subkultur. Sytuacja młodzieży we współczesnym świecie

3

Zjawiska dewiacyjne związane z życiem we współczesnym, globalnym świecie kulturze instant (m.in. 
tanoreksja, bigoreksja, zaburzenia odżywiania, uzależnienie od Internetu, sponsoring 3

Socjologiczne teorie dewiacji: Teoria anomii, Teoria patologicznej adaptacji, Teoria strategii 
neutralizacji, Teoria symbolicznego interakcjonizmu, Teoria stygmatyzacji, Teoria zróżnicowanych 

powiązań, Teoria kontroli, Teoria dewiacji jako aktu wyboru

ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii 
oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie



W3

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6 Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Podstawowa

Dijker A., Koomen W., Stygmatyzacja, tolerancja i naprawa. Integracyjna analiza psychologiczna reakcji na dewiację, Białystok 
2009.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993.

LITERATURA

Uzupełniająca

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

mie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować 
motywy oraz sposoby zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

Hassan S., Manipulacja psychiczna w sekcie, Ravi Łódź 2001.

jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności 
praktycznej

Kozak St., Patologie wśród dzieci i młodzieży, Diffin Warszawa 2007.

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, LexisNexis Warszawa 2003.

18

Praca własna studenta 20 32
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Stacjonarne Niestacjonarne

30

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń

Suma 50 50

ECTS 2 2

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Wyd. akademickie „Żak” Warszawa 1999.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

U4

U5

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii 
oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować 
motywy oraz sposoby zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

18

Semestr

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Zaliczenie z oceną

Ćwiczenia

Moduł kształcenia

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

ECTS

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Praktyczny

Praca własna studenta

2

Resocjalizacja z socjoterapią

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Razem

50

Instytut Humanistyczny

Razem

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

18

32

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Kompetencje społeczne

Wiedza

Umiejętności

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Wykład

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Polski

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA ZABURZEŃ ZACHOWANIA Kod przedmiotu
05.6-IH- PEDP-

PZZ

K_W01 K_W02 KW_10

K_U01 K_U02 K_U05 K_U06 
K_U12

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej
B. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

Głównym celemzajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy i rozwijanie umiejętności umożliwiających przygotowanie i prowadzenie zajęć z 
dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz adolostentami z wybranymi zaburzeniami w zachowaniu.

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



K1

K2

K3

Kod

W1

W2

U1

U2

K1

STUDIA NIESTACJONARNE

2

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

20%

Aktywność 

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

10%

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Analiza wybranych programów terapii i wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju 
emocjonalnego i społecznego

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Projekty

Prace zal.

Egzamin

Kolokwium

70%

Opis

Waga w weryfikacji efektów kształcenia

0

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego. Zasady terapii pedagogicznej, modele oddziaływań 
terapeutycznych oraz formy terapii pedagogicznej.

L/P

K_K01 K_K05 K_K08

0

0 18

4

RAZEM

Temat
Liczba godzin

W C

STUDIA STACJONARNE

Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa: diagnozowanie i klasyfikacja 
zaburzeń wieku dziecięcego.

4

4

Metody i techniki diagnozowania zaburzeń zachowania uczniów 3

Wybrane dziecięce zaburzenia emocjonalne - objawy i rodzaje, etiologia i kierunki pomocy. Rola i 
zadania pedagoga w przezwyciężaniu zaburzeń zachowania uczniów

3

Zaburzenia uwagi u dzieci. 3
Agresja i zaburzenia zachowania: objawy, przyczyny, sposoby radzenia sobie z nimi.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 3

Nieśmiałość u dzieci

C L/P

3

Analiza wybranych programów terapii i wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju 
emocjonalnego i społecznego

3

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego. Zasady terapii pedagogicznej, modele oddziaływań 
terapeutycznych oraz formy terapii pedagogicznej.

2

Temat
Liczba godzin

W

30

Wybrane dziecięce zaburzenia emocjonalne - objawy i rodzaje, etiologia i kierunki pomocy. Rola i 
zadania pedagoga w przezwyciężaniu zaburzeń zachowania uczniów

2

Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa: diagnozowanie i klasyfikacja 
zaburzeń wieku dziecięcego.

2

Agresja i zaburzenia zachowania: objawy, przyczyny, sposoby radzenia sobie z nimi. 2

RAZEM 0

Metody i techniki diagnozowania zaburzeń zachowania uczniów 2

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 2
Zaburzenia uwagi u dzieci. 2

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

Nieśmiałość u dzieci 2

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

Stacjonarne Niestacjonarne



1

2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Kozłowska A. (2005) Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku? Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”. Warszaw, s. 18-39.

Zabłocka M. (2008) Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdziały 1.2.3., 1.3.
Gładyszewska – Cylulko J. (2007) Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. 
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. s. 26.

Deptuła M. (2006) Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję, Remedium, nr 12, s. 30-31.

Kaja B. (2001) Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. 
Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Rozdziały IV, V

Kendall P.C. (2004) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków 
i rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 43-62 oraz Rozdział VII

Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisuła A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007) ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. Część I –Rozdział 2, Część III – Rozdziały 14-25

Jarczyńska J. (2010) Wspomaganie rozwoju dzieci z ADHD w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym – przegląd metod, 
technik i programów. W: M. Deptuła (red.) Profilaktyka w grupach ryzyka. Działania. Część 2. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe: PARPAMEDIA, s. 1

Borecka-Biernat D., (2011) Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i 
pozaszkolnych. Kraków: Wyd. Impuls

Deptuła, M. (2006) Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, „Remedium”, nr 3, s. 6-7.

LITERATURA

Kołodziejczyk J. (2004) Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. 
Kraków: Wydawnictwo Sophia. Rozdziały 1.2., 2.3., 4, 5, 6.2, 9.3., 10, 11, 12

ECTS 2

Deptuła, M. (2003) ). Psychologia humanistyczna a rozwój umiejętności życiowych, Remedium, nr 1 (119), s. 1-3.

Deptuła M. (2005) Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci. „Remedium”, nr 10, s. 6-7.

Uzupełniająca

Podstawowa

Deptuła, M, (2002). Psychologia humanistyczna a rozwój umiejętności życiowych, Remedium, nr 11(117), s. 1-3.

Praca własna studenta 20 32
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

Suma 50

2

50



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

W4

U1

U2

U3

U4

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

K_W01 K_W06 KW07 K_W10

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

Praca własna studenta

Razem

2

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

ECTS

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Inna forma (jaka)

Razem

Kierunek studiów

Laboratorium

Poziom kształcenia

Moduł kształcenia

Semestr

Wykład

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Ćwiczenia 18

Zaliczenie z oceną

Praktyczny

Umiejętności

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Polski

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

TRENING UMIEJĘTNOŚCI 

SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Resocjalizacja z socjoterapią

Instytut Humanistyczny

05.6-IH- PEDP-
TUS

Kod przedmiotu

50

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

Zaznajomienie studentów z istotą socjoterapii jako procesu i metody terapeutycznej. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia grupy 
socjoterapeutycznej.Poznanie przez studentów oraz nabycie umiejętności wykorzystywania metod, technik i narzędzi stoso

18

32

K_U01 K_U02 K_U06 K_U12

Kompetencje społeczne

Wiedza

A. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej
B. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



K1

K2

K3

Kod

W1

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

STUDIA NIESTACJONARNE

Pojęcie i istota socjoterapii, psychoedukacji i psychoterapii: etymologia pojęcia, socjoterapia w ujęciu 
socjologicznym, medycznym, pedagogicznym i psychologicznym, socjoterapia jako metoda 

terapeutyczna stosowana w Polsce, różnica pomiędzy socjoterapią a

3

Spotkanie grupowe, jego przebieg i struktura w I etapie pracy z grupą: krąg otwierający i jego rola, 
zajęcia integracyjne, budowanie poczucia bezpieczeństwa, zamknięcie zajęć (podsumowanie)

20%

Opis

Waga w weryfikacji efektów kształcenia

Aktywność 
Projekty

Prace zal.

10%

Egzamin

Kolokwium

70%

RAZEM

0 18 0RAZEM

0 30 0

K_K01 K_K05 K_K08

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

W C L/P

Rola i zadania socjoterapeuty: podstawy teoretyczne, portret socjoterapeuty, umiejętności 
interpersonalne niezbędne osobom prowadzącym grupy socjoterapeutyczne, etyka pracy 

socjoterapeuty

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

4

3

Techniki sprzyjające odreagowaniu napięć emocjonalnych i uczeniu się nowych umiejętności 
psychologicznych: socjodrama, burza mózgów, 

W C L/P
Temat

Temat
Liczba godzin

4

Proces tworzenia grupy: sprecyzowanie planu pracy grupowej, zapoznanie uczestników grupy, 
organizacja pierwszego spotkania grupy.

Liczba godzin

STUDIA STACJONARNE

4

Różnorodność celów terapeutycznych, edukacyjnych, rozwojowych stanowiących istotę programu 
socjoterapeutycznego opracowanego pod kątem określonej grupy: z problemami uzależnień, 

nieśmiałości, poczucia własnej wartości, zdobywania nowych umiejętności

4

Metody i techniki stosowane w pracy grupowej: relaksacja, burze mózgów, praca z ciałem, praca w 
parach

4

Trening umiejętności komunikacyjnych- trening interpersonalny uczący zachowań grupowych - 
otwartości, asertywności, negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, zasady, formy

4

Rola i zadania socjoterapeuty: podstawy teoretyczne, portret socjoterapeuty, umiejętności 
interpersonalne niezbędne osobom prowadzącym grupy socjoterapeutyczne, etyka pracy 

socjoterapeuty

3

Pojęcie i istota socjoterapii, psychoedukacji i psychoterapii: etymologia pojęcia, socjoterapia w ujęciu 
socjologicznym, medycznym, pedagogicznym i psychologicznym, socjoterapia jako metoda 

terapeutyczna stosowana w Polsce, różnica pomiędzy socjoterapią a

3

Różnorodność celów terapeutycznych, edukacyjnych, rozwojowych stanowiących istotę programu 
socjoterapeutycznego opracowanego pod kątem określonej grupy: z problemami uzależnień, 

nieśmiałości, poczucia własnej wartości, zdobywania nowych umiejętności

3

Proces tworzenia grupy: sprecyzowanie planu pracy grupowej, zapoznanie uczestników grupy, 
organizacja pierwszego spotkania grupy.

3

Trening umiejętności komunikacyjnych- trening interpersonalny uczący zachowań grupowych - 
otwartości, asertywności, negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, zasady, formy

3

Metody i techniki stosowane w pracy grupowej: relaksacja, burze mózgów, praca z ciałem, praca w 
parach

3



W2

W3

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3

1

2

1

2

1

2

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

LITERATURA

Suma

Vopel K.W., Warsztaty – skuteczna forma nauki. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004.

Fudali, M., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, Opieka, Wychowanie, 
Terapia, 3-4, 2005.

Geldard, K., Geldard, D. , Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Gdańsk 2005.

Uzupełniająca

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Podstawowa

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

Sawicka K., Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 1999.

50 50

Stacjonarne Niestacjonarne

ECTS 2 2

30 18

Praca własna studenta 20 32



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

W4

U1

U2

U3

U4

K1

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

Razem

Praca własna studenta

18

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

METODY PRACY ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY Kod przedmiotu
05.6-IH-PEDP- 

MPSP

Poziom kształcenia

Instytut Humanistyczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Zaliczenie z oceną

Polski

Praktyczny

2

50

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Razem

ECTS

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

Kompetencje społeczne

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Wykład

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Resocjalizacja z socjoterapią

K_U01 K_U02 K_U06 K_U12

Wiedza

STUDIA NIESTACJONARNESTUDIA STACJONARNE

18

32

Gotowość poznawcza i emocjonalna do pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii

Umiejętności

Celem zajęć jest omówienie uzależnienia i współuzależnienia jako form przemocy w rodzinie, omówienie funkcjonowania sprawcy 
przemocy domowej oraz uświadomienie konsekwencji i mechanizmów występujących u dziecka i osoby dorosłej w wyniku doznawania 

przemo

K_W01 K_W06 KW07 K_W10

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



K2

K3

Kod

W1

W2

W3

U1

U2

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

Opis
Projekty

Prace zal.

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

STUDIA NIESTACJONARNE

K_K01 K_K05 K_K08

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Przemoc w perspektywie psychologicznej, prawnej, społecznej i moralnej. 4

Omówienie prawnych aspektów przemocy domowej na podstawie (kodeksu karnego, kodeksu karnego 
wykonawczego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o pomocy społecznej, 

zarządzeniu dot. Niebieskiej karty, Krajowego Programu Przeciwdziałania przem

L/P

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 20%

Egzamin

Kolokwium

10%

0RAZEM 18

Aktywność 

70%

0 30RAZEM

0

L/P
Temat

W C

C

Temat
Liczba godzin

0

STUDIA STACJONARNE

4

Objawy oraz krtko i długotrwałe konsekwencje przemocy w rodzinie dla ofiar dorosłych i dzieci, 
osobiste strategie radzenia sobie z przemocą

4

Uwarunkowania przemocy w rodzinie, postawy wobec przemocy w rodzinie (mity i stereotypy, fakty).
4

Ćwiczenia z kontaktu ze sprawca przemocy domowej, rozmowa kliniczna. 5

Przygotowanie i omówienie metod pracy ze sprawcą przemocy domowej: nawiązanie kontaktu, 
wywiad kliniczny ( dane ogólne, historia życia, badanie relacji w rodzinie, wyjaśnienie procesu 

wkroczenia na drogę przestępstwa) badanie poziomu i form przejawianej 

4

Omówienie prawnych aspektów przemocy domowej na podstawie (kodeksu karnego, kodeksu karnego 
wykonawczego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o pomocy społecznej, 

zarządzeniu dot. Niebieskiej karty, Krajowego Programu Przeciwdziałania przem

3

Przegląd instytucjonalnych form wsparcia rodziny dotkniętej przemocą, interwencja kryzysowa w 

sytuacji przemocy (definicje, zasady, System Oceny Selekcyjnej), tworzenie sieci wsparcia dla ofiar

przemocy, skuteczny interwent (cechy, umiejętności, wiedza).

5

Liczba godzin

W

Uwarunkowania przemocy w rodzinie, postawy wobec przemocy w rodzinie (mity i stereotypy, fakty).
3

Przemoc w perspektywie psychologicznej, prawnej, społecznej i moralnej. 3

Ćwiczenia z kontaktu ze sprawca przemocy domowej, rozmowa kliniczna. 3

Objawy oraz krtko i długotrwałe konsekwencje przemocy w rodzinie dla ofiar dorosłych i dzieci, 
osobiste strategie radzenia sobie z przemocą. Przygotowanie i omówienie metod pracy ze sprawcą 

przemocy domowej: nawiązanie kontaktu, wywiad kliniczny (dane o

3

Przegląd instytucjonalnych form wsparcia rodziny dotkniętej przemocą, interwencja kryzysowa w 
sytuacji przemocy (definicje, zasady, System Oceny Selekcyjnej), tworzenie sieci wsparcia dla ofiar 

przemocy, skuteczny interwent (cechy, umiejętności, wiedza).

3

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki



U3

U4

K1

K2

K3

1

2

1

2

3

1

2

3

4

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

LITERATURA

Podstawowa

Uzupełniająca

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Krüger A., Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków 2009.

Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009.

Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006.

Rode D., Charakterystyka mężczyzn — sprawców przemocy w rodzinie, w świetle psychologicznego opiniodawstwa sądowego 
(art. 207), Chowanna, t. 2 (37) (2011)

Ilnicka R. M., Cichla J. (red.), Wybrane aspekty przemocy: diagnoza i profilaktyka, Toruń 2009.

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

Praca własna studenta 20 32

Suma 50 50

ECTS 2 2

Borecka-Biernat D., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Kraków 2011.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

K1

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

ECTS

Student zna i rozumie elementarną terminologię związaną ze specyficznymi cechami 
rodziny dysfunkcyjnej, zna istotę jej dysfunkcyjności.

CEL PRZEDMIOTU

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Wykład

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Ćwiczenia 18

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Poziom kształcenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

Razem

Praca własna studenta

Razem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, w tym socjologii rodziny.

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Kod przedmiotu
05.6-IH- PEDP- 

PRD

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnej 
dysfunkcjonalności rodziny.

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności w pracy z rodziną 
dysfunkcyjną.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zaliczenie z oceną

Polski

Resocjalizacja z socjoterapią

Praktyczny

Instytut Humanistyczny

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

2

50

18

32

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

PRACA Z RODZINĄ DYSFUNKCYJNĄ

Komunikacja w rodzinie – przejawy zaburzeń w sferze komunikacji.

Przemoc w rodzinie – przyczyny, formy, zapobieganie.

Liczba godzin

W C

K_K02

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

K_W10

K_U03

Przekazanie studentom wiedzy na temat różnorodnych uwarunkowań i przejawów dysfunkcji rodziny. Zapoznanie z podstawami pracy z 
rodziną dysfunkcyjną w ramach różnorodnych oddziaływań pedagogicznych i socjoterapeutcznych.

L/P

STUDIA STACJONARNE

3

Pojęcie rodziny. Teorie analizy funkcjonowania rodziny. Typologizacja rodziny. Więzi społeczne w 
rodzinie. Struktura rodziny. Postawy rodzicielskie.

3

Temat

Relacje w rodzinie dysfunkcyjnej. 2

3

Praca z rodziną, w której występuje przemoc. Zadania Asystenta i Kuratora Rodzinnego. 2

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

U1

K1

1

2

1

2

1

2

3

4

5

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.

Sakowicz T., Dysfunkcyjność rodziny a resocjalizacja, Kraków 2006.

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności w pracy z rodziną 

dysfunkcyjną.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

STUDIA NIESTACJONARNE

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnej 
dysfunkcjonalności rodziny.

Aktywność 

LITERATURA

Podstawowa

20%

Opis
Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.

RAZEM

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Student zna i rozumie elementarną terminologię związaną ze specyficznymi cechami 
rodziny dysfunkcyjnej, zna istotę jej dysfunkcyjności.

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

030

Uzupełniająca

0

Rodzina z problemem uzależnienia i współuzależnienia.

Mediacje jako forma pracy z rodziną dysfunkcyjną.

Praca z rodziną dysfunkcyjną w różnych krajach.

Dysfunkcjonalność rodziny a kultura.

1

Komunikacja w rodzinie – przejawy zaburzeń w sferze komunikacji.

RAZEM 18

C L/P

Rodzina z problemem uzależnienia i współuzależnienia.

Praca z rodziną dysfunkcyjną w różnych krajach.

Dysfunkcjonalność rodziny a kultura.

3

Praca z rodziną, w której występuje uzależnienie. 2

3

Formy pomocy rodzinie dysfunkcyjnej w środowisku lokalnym. 2

3

Dysfunkcjonalność rodziny jako skutek rozchwiania aksjonormatywnego ładu społeczno-moralnego.
2

2

Pojęcie rodziny. Teorie analizy funkcjonowania rodziny. Typologizacja rodziny. Więzi społeczne w 
rodzinie. Struktura rodziny.Postawy rodzicielskie.

2

Temat
Liczba godzin

W

2

Relacje w rodzinie dysfunkcyjnej. 1

Praca z rodziną, w której występuje przemoc .Zadania Asystenta i Kuratora Rodzinnego. 2
Przemoc w rodzinie – przyczyny, formy, zapobieganie. 2

Praca z rodziną, w której występuje uzależnienie. 2

2Mediacje jako forma pracy z rodziną dysfunkcyjną.

Formy pomocy rodzinie dysfunkcyjnej w środowisku lokalnym. 1

1

Dysfunkcjonalność rodziny jako skutek rozchwiania aksjonormatywnego ładu społeczno-moralnego.
1

Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994.

Praca własna studenta

ECTS 2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

Stacjonarne Niestacjonarne

1

20 32

Suma 50 50

Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999.

2

Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Plopa P., Więzi uczuciowe w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2005.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Toruń 2000.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

K1

Razem

Negocjacje profesjonalistów, przygotowanie strategii negocjacji, profesjonalne techniki negocjacji

Pojęcie i idea mediacji.

Praca własna studenta

ECTS

K_W01 K_W06

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

STUDIA STACJONARNE

Zaliczenie z oceną

2

Wykład

Semestr

STUDIA STACJONARNE

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Razem

Moduł kształcenia

Kierunek studiów

Polski

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Praktyczny

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

18

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Resocjalizacja z socjoterapią

Kod przedmiotu
15.9-IH- PEDP- 

TNM

Ćwiczenia

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

STUDIA NIESTACJONARNE

TECHNIKI NEGOCJACJI I MEDJACJI

50

18

32

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Instytut Humanistyczny

Liczba godzin

C L/P
Temat

Wprowadzenie w problematykę negocjacji. 5

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią stosowaną w mediacjach i negocjacjach. Zaznajomienie studentów z istotą mediacji i 
negocjacji

Podstawowa wiedza w zakresie pedagogiki ogólnej i specjalnej

K_U01

K_K05

5

Typy partnerów negocjacyjnych 5

W

5

Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich 4



Kod

W1

W2

U1

K1

1

2

1

2

1

2

Podstawowa

Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Wyd. REBIS, Warszawa 2008.

50

ECTS

Suma 50

Warsztaty negocjacji i mediacji – gry zespołowe

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Negocjacje profesjonalistów, przygotowanie strategii negocjacji, profesjonalne techniki negocjacji

Pojęcie i idea mediacji.

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

STUDIA NIESTACJONARNE

0 30

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywność 

20% 10%

Projekty

Prace zal.

Egzamin

Kolokwium

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Opis

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

LITERATURA

0

Uzupełniająca

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

C

RAZEM 0

L/P

RAZEM 0 18

6

Wprowadzenie w problematykę negocjacji. 3

Temat
Liczba godzin

W

3

Typy partnerów negocjacyjnych 3

3

Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich. Warsztaty negocjacji i mediacji – gry zespołowe 6

Stacjonarne

20 32

Borucki Z., Stres organizacyjny. Mechanizm. Następstwa. Modyfikatory, „Zeszyty naukowe. Rozprawy i monografie”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2005.

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Praca własna studenta

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

2 2

Camp J., Zacznij od NIE, techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą zdradzić, Biblioteka moderatora, Taszów 2005.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

U1

K1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

ECTS

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

Semestr

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Praca własna studenta

Razem

STUDIA STACJONARNE

Razem

Poziom kształcenia

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Kierunek studiów

Instytut Humanistyczny

Ćwiczenia

Wykład

Moduł kształcenia

Resocjalizacja z socjoterapią

Umiejętności

NEGOCJACJE, MEDIACJE I KOMUNIKACJA 

SPOŁECZNA

Zaliczenie z oceną

K_K05

2

K_U01

Polski

STUDIA NIESTACJONARNE

18

32

Kod przedmiotu
15.9-IH- PEDP- 

NMKS

Praktyczny

18

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

K_W01 K_W06

Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

50

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Wybrane współczesne ujęcia teoretyczne problemu komunikacji społecznej: konstruktywizm, teoria 
systemów, teoria skryptów, analiza transakcyjna, ujęcie psychologii humanistycznej. Komunikacja 

niewerbalna i werbalna – z perspektywy filogenetycznej i ontogen

5

L/PW C

Liczba godzin
Temat

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią stosowaną w mediacjach i negocjacjach ikomunikacji społecznej. Zaznajomienie 
studentów z istotą mediacji i negocjacji.

STUDIA STACJONARNE

Podstawowa wiedza w zakresie pedagogiki ogólnej i specjalnej.

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

K1

1

2

1

2

3

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Podstawowa

Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Wyd. REBIS, Warszawa 2008.

Borucki Z., Stres organizacyjny. Mechanizm. Następstwa. Modyfikatory, „Zeszyty naukowe. Rozprawy i monografie”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w 
wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

0

RAZEM

RAZEM

Pojęcie i idea mediacji.

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

Aktywność 

10%Waga w weryfikacji efektów kształcenia 20%

Projekty

Prace zal.Opis

0

30 0

18 0

70%

Egzamin

Kolokwium

Uzupełniająca

LITERATURA

Temat
Liczba godzin

W C L/P

STUDIA NIESTACJONARNE

Typy partnerów negocjacyjnych 5

Wprowadzenie w problematykę negocjacji. Negocjacje profesjonalistów, przygotowanie strategii 
negocjacji, profesjonalne techniki negocjacji

5

5

Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich 4

Wybrane współczesne ujęcia teoretyczne problemu komunikacji społecznej: konstruktywizm, teoria 
systemów, teoria skryptów, analiza transakcyjna, ujęcie psychologii humanistycznej. Komunikacja 

niewerbalna i werbalna – z perspektywy filogenetycznej i ontogen

3

Warsztaty negocjacji i mediacji – gry zespołowe 6

Typy partnerów negocjacyjnych 3

Wprowadzenie w problematykę negocjacji. Negocjacje profesjonalistów, przygotowanie strategii 
negocjacji, profesjonalne techniki negocjacji.

3

6
Pojęcie i idea mediacji. 3

Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich. Warsztaty negocjacji i mediacji – gry zespołowe

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Camp J., Zacznij od NIE, techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą zdradzić, Biblioteka moderatora, Taszów 2005.

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

Stacjonarne

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

Niestacjonarne

Praca własna studenta 20 32

Suma 50 50

ECTS 2 2

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2005.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańsk 2001, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, ANTYKWA



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

K1

3

Praca własna studenta

Temat
Liczba godzin

W

Semestr

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Razem

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Praktyczny

14.0-IH- PEDP-
PNS

C L/P

K_K02

Polski

Zaliczenie z oceną

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Nie dotyczy

Razem

2

Ćwiczenia

ECTS

50

Wykład

K_U05

K_W09

Wiedza

32

18

18

zna różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i 
konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować 
motywy oraz sposoby zachowań wychowanków oraz osób uczących się

Instytut Humanistyczny

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Kompetencje społeczne

Brak

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne pedagogom dla rozumienia zjawisk społecznego niedostosowania i 
patologii społecznej.

Pojecie niedostosowania społecznego - różne sposoby definiowania. Terminy pokrewne: kategorie 
dewiacji, zaburzeń w zachowaniu, zachowań społecznie patologicznych, patologii społecznych, 

wykolejenia, przestępczości.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Umiejętności

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

Kod przedmiotuPROBLEMY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

STUDIA STACJONARNE

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

STUDIA NIESTACJONARNE

L/P

Opis

20% 10%Waga w weryfikacji efektów kształcenia

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

70%

0 18

0 30 0

Proces wykolejenia społecznego. Analiza sylwetek psychicznych osób szkolę, uciekających z domu, 
dzieci ulicy

Klasyfikacje zachowań niedostosowanych społecznie, społecznie patologicznych i przestępczych 
według kryteriów jawności działania, częstotliwości, liczby podmiotów, rodzaju naruszonej wartości, 

zasięgu. Zachowania społecznie patologiczne patologiczne a re

Psychoanalityczne ujęcia zjawisk społecznego niedostosowania i patologii społecznej: popędowe 
aspekty zaburzeń w zachowaniu, konflikt id i superego, zakłócenia w procesie kateksji w 

poszczególnych fazach rozwoju psychoseksualnego, konformizm i nonkonformizm

Egzamin

Kolokwium

0

C

RAZEM

Temat
Liczba godzin

W

Interpretacja zjawisk patologii społecznej w ujęciu teorii podkultur: koncepcja podkultur 
dewiacyjnych Cohena (sytuacja i ramy odniesienia, cechy podkultury dewiacyjnej, bezcelowość, 

złośliwość, negatywizm), koncepcja kultury warstw niższych Millera, teor

Rozpad więzi małżeńskiej i konflikty przed, w trakcie i po rozwodzie jako źródła niedostosowania 
społecznego osób małoletnich. Analiza wybranego przykładu w świetle postulatów resocjalizacji oraz 

wymogów psychopedagogicznej diagnozy dla potrzeb sądu.

Przestępczość i przemoc. Przemoc w rodzinie, przemoc w szkole, przestępczość nieletnich oraz 
dorosłych, przestępczość zorganizowana. Analiza wybranego przykładu w świetle postulatów 

resocjalizacji oraz wymogów psychopedagogicznej diagnozy dla potrzeb sądu

RAZEM

3

Bimodalna koncepcja zachowań społecznie patologicznych: kryterium zachowań społecznie 
patologicznych, postępowanie społecznie patologiczne, rola sytuacji problemowych, konfliktów i 

kryzysów w procesie wykolejenia. Zachowania agresywne, lekowe, reakcja uni

4

4

Interpretacja zjawisk patologii społecznej w ujęciu teorii podkultur: koncepcja podkultur 
dewiacyjnych Cohena (sytuacja i ramy odniesienia, cechy podkultury dewiacyjnej, bezcelowość, 

złośliwość, negatywizm), koncepcja kultury warstw niższych Millera, teor

3

3

Rozpad więzi małżeńskiej i konflikty przed, w trakcie i po rozwodzie jako źródła niedostosowania 
społecznego osób małoletnich. Analiza wybranego przykładu w świetle postulatów resocjalizacji oraz 

wymogów psychopedagogicznej diagnozy dla potrzeb sądu.

3

4

Przestępczość i przemoc. Przemoc w rodzinie, przemoc w szkole, przestępczość nieletnich oraz 
dorosłych, przestępczość zorganizowana. Analiza wybranego przykładu w świetle postulatów 

resocjalizacji oraz wymogów psychopedagogicznej diagnozy dla potrzeb sądu

3

Zagrożenia w cyberprzestrzeni: zdrowotne, psychiczne, moralne (seks, pornografia i prostytucja przez 
Internet), zagrożenia społeczne (hackerstwo, piractwo komputerowe, handel, cyberterroryzm i inne). 

Uzaleznienie od gier komputerowych, od telewizji, od Int

2

Klasyfikacje zachowań niedostosowanych społecznie, społecznie patologicznych i przestępczych 
według kryteriów jawności działania, częstotliwości, liczby podmiotów, rodzaju naruszonej wartości, 

zasięgu. Zachowania społecznie patologiczne patologiczne a re

2

Pojecie niedostosowania społecznego - różne sposoby definiowania. Terminy pokrewne: kategorie 
dewiacji, zaburzeń w zachowaniu, zachowań społecznie patologicznych, patologii społecznych, 

wykolejenia, przestępczości.

Psychoanalityczne ujęcia zjawisk społecznego niedostosowania i patologii społecznej: popędowe 
aspekty zaburzeń w zachowaniu, konflikt id i superego, zakłócenia w procesie kateksji w 

poszczególnych fazach rozwoju psychoseksualnego, konformizm i nonkonformizm

2

Bimodalna koncepcja zachowań społecznie patologicznych: kryterium zachowań społecznie 
patologicznych, postępowanie społecznie patologiczne, rola sytuacji problemowych, konfliktów i 

kryzysów w procesie wykolejenia. Zachowania agresywne, lekowe, reakcja uni

2

2

Proces wykolejenia społecznego. Analiza sylwetek psychicznych osób szkolę, uciekających z domu, 
dzieci ulicy

2

2

Zagrożenia w cyberprzestrzeni: zdrowotne, psychiczne, moralne (seks, pornografia i prostytucja przez 
Internet), zagrożenia społeczne (hackerstwo, piractwo komputerowe, handel, cyberterroryzm i 

inne).Uzaleznienie od gier komputerowych, od telewizji, od Int

2

2



W1

U1

K1

1

2

1

2

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

zna różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i 
konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować 
motywy oraz sposoby zachowań wychowanków oraz osób uczących się

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

Podstawowa

Uzupełniająca

LITERATURA

2

Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność, Difin, Warszawa 2011.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 18

50

ECTS

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2010.

Makowski A., Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, PWN, Warszawa 1994.

2

Praca własna studenta 20 32

Suma 50

Pospiszyl K., Resocjalizacja-teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Praca własna studenta

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

ECTS

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych i wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

K_W07 K_W15 K_W17

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Razem

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Kierunek studiów

Poziom kształcenia

Semestr

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

9

Polski

9

Praktyczny

Resocjalizacja z socjoterapią

2

Umiejętności

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Zaliczenie z oceną

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

18

35

Kompetencje społeczne

53

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

10.9-IH- PEDP-
OIN

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotu

K_U19 K_U20 K_U26

K_K03 K_K05 K_K08

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, 
kulturowych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi 

prawidłowościach

Wiedza

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w praktycznej działalności pedagogicznej

posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w 

zainteresowaniu

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

potrafi rozwiązywać problemy etyczne występujące w obszarze praktycznej działalności 
pedagogicznej

Celem nauczania jest zapoznanie z podstawami klasyfikowania, zabezpieczania i dostępu do informacji niejawnych. Istotnym jest też 
zwrócenie uwagi na funkcjonowanie pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i sposobu ochrony osobowej, fizycznej i teleinfo

Podstawowa wiedza ze szkoły średniej o ochronie informacji ważnych ze względu na interes społeczny lub państwowy. Podstawowe 
umiejętności w zakresie rozumienia terminów objętych programem przedmiotu i analizowania treści aktów prawnych

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

1

2

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

STUDIA NIESTACJONARNE

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych i wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w praktycznej działalności pedagogicznej

Thiem Piotr: Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem. Wydawnictwo: ODDK - Ośrodek Doradztwa i 
Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2012.

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, 
kulturowych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi 

prawidłowościach

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Suma 50

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Opis
Egzamin

Kolokwium

LITERATURA

Podstawowa

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Aktywność 

10%

Projekty

Prace zal.

20%

9 9

15 15 0

0RAZEM

L/P

C L/P

W

Uzupełniająca

Liczba godzin

C

RAZEM

Organizacja ochrony informacji niejawnych

Bezpieczeństwo osobowe

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Postępowanie odwoławcze

Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego

Temat

2

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych 2

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

2
Klasyfikowanie informacji niejawnych 2 2

STUDIA STACJONARNE

2

2 2

2 2

2 2

Bezpieczeństwo przemysłowe 2 2

1 1

Klasyfikowanie informacji niejawnych. Organizacja ochrony informacji niejawnych 2 2

Temat
Liczba godzin

W

2 2

Kancelarie tajne. Środki bezpie-czeństwa fizycznego 2 2
Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Bezpieczeń-stwo osobowe

1
Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Bezpieczeństwo przemysłowe 2 2

potrafi rozwiązywać problemy etyczne występujące w obszarze praktycznej działalności 
pedagogicznej

posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w 

zainteresowaniu

Postępowanie odwoławcze 1

Stankowska Iwona; Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz. LexisNexis Polska, Warszawa 2014.

Praca własna studenta

ECTS

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

53

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30

Stacjonarne Niestacjonarne

20 35

18

2 2



1

2

3

Hoc Stanisław, Szewc Tomasz: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2014.

Ruszczyk Iwona [opr.]: Instrukcja ochrony informacji niejawnych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2010 r. nr 182 poz. 1228)



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

15 Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

55 Praca własna studenta

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

K1

Moduł kształcenia

Ćwiczenia

Wykład

Semestr

Razem

Razem

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

ECTS

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

 posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

Kierunek studiów

IINERWENCJE KRYZYSOWE Kod przedmiotu

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

CEL PRZEDMIOTU

9

18

Praktyczny

Polski

Resocjalizacja z socjoterapią

4

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

05.6-IH- PEDP-
IK

Zaliczenie z oceną

STUDIA NIESTACJONARNE

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Praca własna studenta

27

73

100

Kompetencje społeczne

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

K_W01 K_W03 K_W06

K_U03 K_U22

Wiedza

Umiejętności

STUDIA STACJONARNE

K_K01 K_K07

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

A. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej oraz specjalnej
B. Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika zajęć.

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę Interwencji Kryzysowej jako subdyscypliny, opanowanie przez studentów podstawowych 
zagadnień z interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej oraz kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze pomocy oraz

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



K2

Kod

W1

W2

W3

U1

U2

K1

K2

1

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

Teoria i praktyka interwencji kryzysowej, definicje kryzysu oraz obszary występowania 3

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów

Opis

10%

Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Aktywność 

RAZEM

RAZEM

Kryzys psychologiczny

Kryzys zagrożenia życia. Kryzys psychologiczny

Interwencja kryzysowa w kontekście społecznym

C L/P

2

STUDIA STACJONARNE

Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys, strategie prowadzenia poradnictwa przez telefon

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

STUDIA NIESTACJONARNE

3015

Temat

0

9 18

L/P

Liczba godzin

W C

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej, ocena interwencji kryzysowej 3

5

Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania interwencyjnego w różnych środowiskach 4
Zagrożenia związane z terapią, wydarzenia krytyczne i ich rola w etiologii kryzysu 4

Napaść seksualna i przemoc ze strony partnera 4
Kryzys zagrożenia życia. Kryzys psychologiczny 4

4

Uniwersalne strategie zmagania się i oddziaływania w interwencji kryzysowej 3
Indywidualna pomoc w kryzysie

4

Wybrane problemy interwencji kryzysowej 3
Interwencja kryzysowa w kontekście społecznym

4

Teoria i praktyka interwencji kryzysowej, definicje kryzysu oraz obszary występowania 2

Temat
Liczba godzin

W

Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys, strategie prowadzenia poradnictwa przez telefon 2
Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej, ocena interwencji kryzysowej

Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania interwencyjnego w różnych środowiskach 4
Zagrożenia związane z terapią, wydarzenia krytyczne i ich rola w etiologii kryzysu

Napaść seksualna i przemoc ze strony partnera. Indywidualna pomoc w kryzysie 4

Wybrane problemy interwencji kryzysowej 3

3

3

4

0

20%

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

 posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 27

NiestacjonarneStacjonarne

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej



2

1

2

1

2

3

D. Kubacka – Jasiecka, K. Mudryń, Kryzys, Interwencja i pomoc psychologiczna, Toruń 2005.

ECTS

Praca własna studenta

Podstawowa

Uzupełniająca

LITERATURA

55 73

Suma 100

J. Mazur, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2002.

W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska - Mesterhazy, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.

4 4

100

K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999.

M. Szpringer, Profilaktyka społeczna, Kielce 2004.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

15 Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

55 Praca własna studenta

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

K1

K2
jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

ECTS

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów

Razem

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

 posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

Kierunek studiów

Wykład

Semestr

Laboratorium

Razem

Praca własna studenta

Praktyczny

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Moduł kształcenia

Poziom kształcenia

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

Ćwiczenia

Inna forma (jaka)

18

Resocjalizacja z socjoterapią

Zaliczenie z oceną

9

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie 

bezpiecznych przestrzeni
Kod przedmiotu

14.0-IH-PEDP- 
BSLKB

100

27

73

4

Kompetencje społeczne

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

K_W01 K_W03 K_W06

K_U03 K_U22

K_K01 K_K07

Wiedza

Umiejętności

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz kształtowania bezpiecznych przestrzeni a także ze 
strategiami bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wykształcenie wśród studentów umiejętności identyfikowania czynników

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



STUDIA NIESTACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

18

14

09

30 0

L/PW C

STUDIA STACJONARNE

Liczba godzin

L/PC

Temat

RAZEM
Mieszkańcy miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń

RAZEM

Konstruowanie programów prewencyjnych.

Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej.

Zwarte oddziały Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa obszarów miejskich.

Stan bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości – podstawowe potrzeby społeczności lokalnych.
2

Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z treścią wykładów/ ćwiczeń, podanie literatury przedmiotu. 2

2

Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa. 2

Kompetencji i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa zadania własne gmin, 
zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, powołanie straży miejskiej.

2

Pobudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa. 1

Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa - rządowy program poprawy bezpieczeństwa 
obywateli "Razem bezpieczniej" - wprowadzenie.

2

Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych 1
Community policing

2

Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, i 
miejscu zamieszkania, przemoc domowa, bezpieczeństwo w szkole, w środkach komunikacji, ruchu 

drogowym.

4

Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

2

Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych. 2
Zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Typologia zachowań przestępczych.

4

Konstruowanie programów prewencyjnych. 8
Budowa sytemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej.

2

Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej. 2
Europejska sieć prewencji kryminalnej a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

2

Zwarte oddziały Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa obszarów miejskich. 1
System informacji i ich znaczenie w kontekście bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej.

1

Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z treścią wykładów/ ćwiczeń, podanie literatury przedmiotu. 2

Temat
Liczba godzin

W

1

Kompetencji i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa zadania własne gmin, 
zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, powołanie straży miejskiej.

1

Stan bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości – podstawowe potrzeby społeczności lokalnych.

1

Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa - rządowy program poprawy bezpieczeństwa 
obywateli "Razem bezpieczniej" - wprowadzenie.

1

Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa.

1

Community policing 1
Pobudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa.

1

Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych

2

Zachowania aspołeczne i antyspołeczne. Typologia zachowań przestępczych. 2

Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, i 
miejscu zamieszkania, przemoc domowa, bezpieczeństwo w szkole, w środkach komunikacji, ruchu 

drogowym.

2

Budowa sytemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej. 2
Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych.

2

2

Mieszkańcy miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń 1

System informacji i ich znaczenie w kontekście bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej. 2

Europejska sieć prewencji kryminalnej a bezpieczeństwo społeczności lokalnych 2

1



Kod

W1

W2

W3

U1

U2

K1

K2

1

2

1

2

3

4

1

2

3

Uzupełniająca

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Fehler W. (red.): Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa 2009.

Serafin T., Parszowski S. (red.): Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, 
Warszawa 2011.

Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.

Podstawowa

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ECTS

Aktywność 
Projekty

Prace zal.

10%

Egzamin

Kolokwium

Waga w weryfikacji efektów kształcenia

LITERATURA

Opis

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

20%70%

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, 

pomocowej)

 posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 

działalności praktycznej

Praca własna studenta 55 73

Stacjonarne

Szymaniak A. (red.): Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007.

Fehler W. ( red.): Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010.

100

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 27

Suma 100

4 4

Czapska J., Widacki J.(red.): Bezpieczeństwo lokalne: społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000.

Szecówka A., Dzieńdziora J., Musioł S. (red.), Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, Racibórz 2007.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

70 Praca własna studenta

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

U1

U2

K1

K2

Razem

Semestr

Inna forma (jaka)

Laboratorium

STUDIA STACJONARNE

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne

Moduł kształcenia

Kierunek studiów

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

CEL PRZEDMIOTU

Poziom kształcenia

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wiedza

Polski

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Zaliczenie z oceną

READAPTACJA SPOŁECZNA I POMOC 

POSTPENITENCJARNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Resocjalizacja z socjoterapią

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny

Kod przedmiotu
05.6-IH- PEDP- 

RSPP

4

Wykład

Ćwiczenia

Praca własna studenta

ECTS

Razem

potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie 
wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej)

Umiejętności

K_U18 K_U27

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej oraz specjalnej

18

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

100

18

STUDIA NIESTACJONARNE

82

K_K07 K_K08

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

STUDIA STACJONARNE

Temat

K_W07 K_W19

Liczba godzin

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły 
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum

Kompetencje społeczne

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu penitencjarystyki, resocjalizacji penitencjarnej, pomocy postpenitencjarnej 
i readaptacji społecznej. Ukazanie znaczenia resocjalizacji penitencjarnej, jako metody służącej "poprawianiu niepopraw

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

W2

U1

U2

K1

K2

1

2

1

2

1

2

3

ECTS

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 18

70

Podstawowa

Machel H., Wykonanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańska 2006.

Sakowicz T., Oczekiwania skazanych na karę pozbawienia wolności po jej odbyciu. Zjawiskowe formy patologii społecznych 
oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J., Bydgoszcz 2003.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjne, Arche, Gdańsk 2003.

Uzupełniająca

Szczygieł G., Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.

Praca własna studenta

30

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

30 0

Opis

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

0

RAZEM 0 18 0

L/P
Temat

Liczba godzin

W C

W C

Przygotowywanie skazanego do życia na wolności. Tworzenie programu wolnościowego. Kuratorzy 
sądowi jako organ pomocy postpenitencjarnej

RAZEM

STUDIA NIESTACJONARNE

Definicja pomocy postpenitencjarnej, jej historia, treść i zakres pojęcia opieka postpenitencjarna

Przygotowanie do życia na wolności w warunkach izolacji więziennej. Miejsce pomocy 
postpenitencjarnej w ogólnym systemie pomocy społecznej

Kontrakt socjalny i obowiązki pracownika socjalnego w zakresie świadczenia pomocy

Akty prawne regulujące opiekę postpenitencjarną w Polsce 4

4

4

Problemy readaptacyjne kobiet po pobytach w warunkach izolacji społecznej 4

4

Formy pomocy i wsparcia dla osób opuszczających zakład karny i źródła ich finansowania (Fundusz 
Pomocy Postpenitencjarnej).

4

2

Kuratorzy sądowi jako organ pomocy postpenitencjarnej 4
Przygotowywanie skazanego do życia na wolności. Tworzenie programu wolnościowego

2

Temat
L/P

Akty prawne regulujące opiekę postpenitencjarną w Polsce 2
Definicja pomocy postpenitencjarnej, jej historia, treść i zakres pojęcia opieka postpenitencjarna

2

Problemy readaptacyjne kobiet po pobytach w warunkach izolacji społecznej 2

Przygotowanie do życia na wolności w warunkach izolacji więziennej. Miejsce pomocy 
postpenitencjarnej w ogólnym systemie pomocy społecznej

3

Formy pomocy i wsparcia dla osób opuszczających zakład karny i źródła ich finansowania (Fundusz 
Pomocy Postpenitencjarnej).

3

Kontrakt socjalny i obowiązki pracownika socjalnego w zakresie świadczenia pomocy

4

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie 
wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej)

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły 
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

4 4

Stacjonarne

LITERATURA

Skafiriak B., Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007.

82

Suma 100 100



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV, V Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

70 Praca własna studenta

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

U1

U2

K1

K2
jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Inna forma (jaka)

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Wiedza

Laboratorium

Razem

Praca własna studenta

Razem

potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie 
wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej)

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

ECTS

Kompetencje społeczne

4

K_W07 K_W19

Moduł kształcenia

Kierunek studiów

Wykład

Ćwiczenia

Semestr

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Poziom kształcenia

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Umiejętności

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

100

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły 
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Polski

14.5-IH- PEDP-
PPP

Praktyczny

Resocjalizacja z socjoterapią

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

K_K07 K_K08

K_U18 K_U27

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

18

82

POMOC POSTPENITENCJARNA W POLSCE Kod przedmiotu

18

Zaliczenie z oceną

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Temat

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi warunkami i celami pomocy postpenitencjarnej, która polega na świadczeniu 
pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowa

Studenci uczestniczący w zajęciach tego modułu winni posiadać podstawową wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki penitencjarnej oraz 
resocjalizacyjnej.Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika zajęć.

STUDIA STACJONARNE

Liczba godzin



L/P

Rola kuratora sądowego, wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, w profilaktyce powrotów do 
naruszenia porządku prawnego.

STUDIA NIESTACJONARNE

0RAZEM 30 0

0 18 0

Temat
Liczba godzin

W C L/P

Temat

Udział samorządu terytorialnego w społecznej readaptacji osób zagrożonych marginalizacją społeczną

Punkt Pomocy Postpenitencjarnej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego jako zorganizowana forma 
udzielania pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne

RAZEM

Definicja pomocy postpenitencjarnej, jej historia. 1

W C

3

Readaptacja społeczna skazanych w świetle standardów międzynarodowych Europejskie Reguły 
Więzienne. Konwencja o ochronie Praw człowieka i podstawowych wolności. Reguły minimum 

postępowania z więźniami

3

Podstawy prawne funkcjonowania pomocy postpenitencjarnej w Polsce (Konstytucja RP, Kodeks 
Karny Wykonawczy, Ustawa o Służbie Więziennej z 31 maja 1996 roku, Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dn. 22.04.2005r w/s Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej; 

2

Wybrane środki oddziaływania penitencjarnego niezbędne w społecznej readaptacji skazanych 
Aktywizacja zawodowa skazanych Edukacja szkolna skazanych. Działalność kulturalno - oświatowa 2

Pomoc postpenitencjarna udzielana skazanym opuszczającym zakłady karne. Przygotowanie 
skazanych do opuszczenia zakładu karnego. Zasady i formy pomocy postpenitencjarnej. Organizacja 

pomocy postpenitencjarnej

8

Programy z zakresu kultury fizycznej Przez sport do wolności 2

Wybrane programy resocjalizacyjne realizowane w zakładach karnych Programy rozwijania 
twórczości własnej skazanych. Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych (Bona, Duet, 

4 pory roku). Programy przygotowujące do życia na wolności. Programy z z

3

Punkt Pomocy Postpenitencjarnej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego jako zorganizowana forma 

udzielania pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne
2

Rola środowiska lokalnego w społecznej readaptacji skazanych. Kościoły i związki wyznaniowe. 
Stowarzyszenia i fundacje m.in.: Barka, Patronat. Organizacje państwowe i samorządowe m.in.: 

Sądownictwo, Urząd Pracy, Policja. Udział samorządu terytorialnego w sp

2

Rola kuratora sądowego, wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, w profilaktyce powrotów do 
naruszenia porządku prawnego.

2

1

Podstawy prawne funkcjonowania pomocy postpenitencjarnej w Polsce (Konstytucja RP, Kodeks 
karny wykonawczy z 6 czerwca 1997, rozdział VII "Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu 

orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych", art. 38 - 43, Kodek

2

Definicja pomocy postpenitencjarnej, jej historia.

2

Pomoc postpenitencjarna udzielana skazanym opuszczającym zakłady karne. Przygotowanie 
skazanych do opuszczenia zakładu karnego. Zasady i formy pomocy postpenitencjarnej. Organizacja 

pomocy postpenitencjarnej

2

Readaptacja społeczna skazanych w świetle standardów międzynarodowych Europejskie Reguły 

Więzienne. Konwencja o ochronie Praw człowieka i podstawowych wolności. Reguły minimum 

postępowania z więźniami

2

Wybrane programy resocjalizacyjne realizowane w zakładach karnych Programy rozwijania 
twórczości własnej skazanych. Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych (Bona, Duet, 

4 pory roku). Programy przygotowujące do życia na wolności. Programy z z

2

Wybrane środki oddziaływania penitencjarnego niezbędne w społecznej readaptacji skazanych 
Aktywizacja zawodowa skazanych Edukacja szkolna skazanych. Działalność kulturalno - oświatowa

1

Rola środowiska lokalnego w społecznej readaptacji skazanych. Kościoły i związki wyznaniowe. 
Stowarzyszenia i fundacje m.in.: Barka, Patronat. Organizacje państwowe i samorządowe m.in.: 

Sądownictwo, Urząd Pracy, Policja. Udział samorządu terytorialnego w s

2

Programy z zakresu kultury fizycznej Przez sport do wolności

2

Udział samorządu terytorialnego w społecznej readaptacji osób zagrożonych marginalizacją 
społeczną.

1

1



Kod

W1

W2

U1

U2

K1

K2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. Wybrane zagadnienia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Krakowie, Kraków 2005.

Stępniak Piotr: Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja w świetle rozwiązań prawnych. W: Urban Bronisław, Stanik Jan 
(red.): Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2. PWN. Warszawa 2007a.

LITERATURA

Podstawowa

Uzupełniająca

Stępniak Piotr: Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcia, geneza i 
rozwój. W: Urban Bronisław, Stanik Jan (red.): Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2. PWN. Warszawa 2007b.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Skafiriak B., Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007.

Opis
Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

10%Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30

20%

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne

potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie 
wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej)

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje 
istotne dla studiowanej specjalności

Musidłowski R., Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy społecznej (w:) red. Bulenda T., Musidłowski R., System 
penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

Masny -Żelazowska A, Moroz- Rutkowska A., Śmiarowska M., Malarczyk J., Jak dochodzić swoich praw?, Związek Biur Porad 
Obywatelskich, Warszawa, 2008.

Szczygieł B.G., Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok, r. III 2002.

Tenerowicz M., (2003), Przewodnik prawny dla więźnia, TeleLex - Centrum Informacji Prawnej, Warszawa.

82

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły 
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum

4

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Stacjonarne Niestacjonarne

18

Praca własna studenta 70

Suma 100 100

ECTS 4



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

K1 jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery

posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w 

zainteresowaniu studiowanej specjalności

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Moduł kształcenia

Semestr

Ćwiczenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Poziom kształcenia

Kierunek studiów

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

ECTS

Praca własna studenta

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Polski

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Resocjalizacja z socjoterapią

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

STUDIA NIESTACJONARNE

9

K_U26

41

10.4-IH- PEDP- 
WZPKW

50

Kompetencje społeczne

Zaliczenie z oceną

9

L/P
Temat

C

K_K08

Wiedza

Umiejętności

STUDIA STACJONARNE

Razem

Kod przedmiotu

2

Wykład

W

K_W18

Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu. Pojęcie prawa karnego i prawa wykroczeń. Podział prawa 
karnego i prawa wykroczeń. Źródła, funkcje prawa karnego i prawa wykroczeń. Struktura przepisów 

materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń

3

Zaprezentowanie oraz przybliżenie zagadnień obejmujących prawo karne i prawo wykroczeń z równoczesnym położeniem nacisku na 
wypracowanie przez studentów umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej przy rozwiązywaniu problemów prawnych w praktyce. 

Głó

Student przystępujący do zajęć z przedmiotu powinien posiadać podstawowe wiadomości oraz znajomość bazowych pojęć z zakresu prawa.

STUDIA STACJONARNE

Nazwa przedmiotu (modułu)
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO 

I WYKROCZEŃ

Liczba godzin



Kod

W1

U1

K1

1

2

1

2

1

2

3

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

3

Podstawowa

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

LITERATURA

STUDIA NIESTACJONARNE

10%20%Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70%

Opis
Egzamin

Kolokwium

Projekty

Prace zal.
Aktywność 

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

9 00

RAZEM 0

RAZEM

15

Uzupełniająca

3

3

3

Ustawowe znamiona przestępstwa i wykroczenia (podmiot, przedmiot ochrony, strona przedmiotowa, 
strona podmiotowa); Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia (formy stadialne, zjawiskowe)

Zbieg przepisów ustawy, zbieg przestępstw, zbieg wykroczeń, zbieg przestępstwa i wykroczenia; 
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną (kontratypy, okoliczności uchylające winę); Kary i 

środki karne w prawie karnym i prawie wykroczeń.

Czas i miejsce popełnienia przestępstwa i wykroczenia Obywatelstwo sprawcy a odpowiedzialność za 
przestępstwo i wykroczenie. Kryteria rozgraniczające prawo wykroczeń od prawa karnego 

materialnego

Pojęcie przestępstwa (elementy przestępstwa), Pojęcie wykroczenia (elementy wykroczenia)

Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu. Pojęcie prawa karnego i prawa wykroczeń. Podział prawa 
karnego i prawa wykroczeń. Źródła, funkcje prawa karnego i prawa wykroczeń. Struktura przepisów 

materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń

2

Temat
W C L/P

0

2

Pojęcie przestępstwa (elementy przestępstwa), Pojęcie wykroczenia (elementy wykroczenia). 2

Czas i miejsce popełnienia przestępstwa i wykroczenia Obywatelstwo sprawcy a odpowiedzialność za 
przestępstwo i wykroczenie. Kryteria rozgraniczające prawo wykroczeń od prawa karnego 

materialnego

2

Zbieg przepisów ustawy, zbieg przestępstw, zbieg wykroczeń, zbieg przestępstwa i wykroczenia; 
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną (kontratypy, okoliczności uchylające winę); Kary i 

środki karne w prawie karnym i prawie wykroczeń.

1

Ustawowe znamiona przestępstwa i wykroczenia (podmiot, przedmiot ochrony, strona przedmiotowa, 
strona podmiotowa); Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia (formy stadialne, zjawiskowe)

Liczba godzin

posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w 

zainteresowaniu studiowanej specjalności

zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery

T. Bojarski, Kodeks wykroczeń, Wydawnictwo LexisNexis 2007.

L. Gardocki, Prawo karne, CH Beck 2009.

A. Marek, Prawo karne, CH Beck 2009.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck 2008.

50

Stacjonarne

2

Praca własna studenta 35
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 15 9

ECTS 2

Niestacjonarne

B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis 2008.

41

Suma 50



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

45 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

80 Praca własna studenta

125 Razem

6 ECTS

W1

U1

U2

U3

K1

K2

Wiedza
Student zna terminologie związaną z projektowaniem programów oddziaływań 
resocjalizacyjnych.

Inna forma (jaka)

Razem

Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw pedagogicznych służących 
wzmacnianiu kompetencji, charakterów, osobowości podopiecznych różnych placówek.

K_K02 K_K08

K_W01

K_U06 K_U12 K_U22

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji działań w zakresie 
resocjalizacyjnym.

Kompetencje społeczne

98

6

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

Umiejętności

Wykład

Praca własna studenta

Razem

ECTS

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

27

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Ćwiczenia

Laboratorium

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Zaliczenie z oceną

Resocjalizacja z socjoterapią

Praktyczny

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Polski

125

27

PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW ODDZIAŁYWAŃ 

RESOCJALIZACYJNYCH
Kod przedmiotu

05.6-IH- PEDP- 
PPOR

Student konstruuje programy resocjalizacyjne z wykorzystaniem działań twórczych, 
określa cel ogólny, szczegółowe, konstruuje treści w oparciu o koncepcje pedagogiki 

resocjalizacyjnej skierowane do podopiecznych.

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

Wiedza z zakresu diagnozy i metodyki resocjalizacji.Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika 
zajęć.

Zapoznanie studentów ze sposobami projektowania działalności resocjalizacyjnej w oparciu o wyniki badań diagnostycznych. Przekazanie 
wiedzy na temat tworzenia programów resocjalizacji z uwzględnieniem celów wychowania resocjalizującego, stosowanych form, 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

U1

U2

U3

K1

K2

1

2

RAZEM 0 27

RAZEM

Projekty

Prace zal.

0

STUDIA NIESTACJONARNE

Terminologia dotycząca elementów strukturalnych programów: cele, treści, metody, formy, środki, 
ewaluacja.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywność 

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

Opis
Egzamin

Kolokwium

0 45

0

C L/P

Temat
Liczba godzin

W C L/P

STUDIA STACJONARNE

Programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

Programy resocjalizacyjne poprzez aktywizacię zawodową.

Programy z zakresu profilaktyki agresji.

Rola diagnozy w projektowaniu działalności resocjalizacyjnej.

Programy resocjalizacyjne z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych.

Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych w wybranych środowiskach wychowawczych.

Programy resocjalizacyjne poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych w zakładzie karnym.

2

Etapy konstruowania programów resocjalizacyjnych. 2

2

Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych w wybranych środowiskach wychowawczych. 3

3

Programy resocjalizacyjne poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi. 3

3

Programy przygotowujące do życia na wolności. 3

6

Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych w zakładzie karnym. 3

6

Program terapii sprawców przestępstw seksualnych. 3
Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie.

6

Terminologia dotycząca elementów strukturalnych programów: cele, treści, metody, formy, środki, 
ewaluacja.

2

Temat
Liczba godzin

W

2

Rola diagnozy w projektowaniu działalności resocjalizacyjnej. 2
Etapy konstruowania programów resocjalizacyjnych.

2

Programy resocjalizacyjne z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych. 2

2

Programy resocjalizacyjne poprzez aktywizacię zawodową. 2

2

Programy z zakresu profilaktyki agresji. 2
Programy przygotowujące do życia na wolności .

2

Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie. 3

Program terapii sprawców przestępstw seksualnych.

Programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

2

2

Student zna terminologie związaną z projektowaniem programów oddziaływań 

resocjalizacyjnych.

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji działań w zakresie 
resocjalizacyjnym.

Student konstruuje programy resocjalizacyjne z wykorzystaniem działań twórczych, 
określa cel ogólny, szczegółowe, konstruuje treści w oparciu o koncepcje pedagogiki 

resocjalizacyjnej skierowane do

Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw pedagogicznych służących 
wzmacnianiu kompetencji, charakterów, osobowości podopiecznych różnych placówek.

Stacjonarne Niestacjonarne

Praca własna studenta 80

45 27Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
98



1
2

3

1

2

3

Uzupełniająca

Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służby Więzienne w Polsce, Impuls, Kraków 2009.
Szymanska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, ORE, Warszawa 2012.

ECTS

Podstawowa

LITERATURA

Borowski M.P., Zastosowanie analizy SWOT i podejścia strategicznego jako element innowacyjny w metodyce wychowania 
resocjalizacyjnego [w:] Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjno-rewalidacyjnej, Zeszyty Naukowe vol. 37, Szkoła 

Wyższa im. Pawła W

Kosińska E., Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2002.

125

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, APS, Warszawa 2001.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Suma 125

6 6



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

45 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

80 Praca własna studenta

125 Razem

6 ECTS

W1

U1

U2

U3

K1

Praca własna studenta

Razem

Razem

ECTS

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Ćwiczenia

Wykład

Semestr

Inna forma (jaka)

Laboratorium

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Poziom kształcenia Praktyczny

PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW 

PROFILAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

CEL PRZEDMIOTU

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

27

Zaliczenie z oceną

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Polski

K_K08

Kompetencje społeczne

Resocjalizacja z socjoterapią

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Wiedza

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Kod przedmiotu
05.6-IH- PEDP-

PPP

6

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

125

98

Temat
Liczba godzin

Student zna terminologie związaną z projektowaniem programów profilaktycznych.

Student konstruuje programy resocjalizacyjne z wykorzystaniem działań twórczych, 
określa cel ogólny, szczegółowe, konstruuje treści w oparciu o koncepcje pedagogiki 

resocjalizacyjnej skierowane do podopiecznych.

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

Umiejętności

K_W01

K_U06 K_U12 K_U22

Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw profilaktycznych służących 
wzmacnianiu kompetencji, charakterów, osobowości podopiecznych róznych placówek.

STUDIA STACJONARNE

Wiedza z zakresu diagnozy i metodyki resocjalizacji. Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika 
zajęć.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami i modelami teoretycznymi dotyczącymi projektowania programów. 
Kształtowanie i wyrabianie umiejętności samodzielnego i twórczego podejścia do problemu projektowania działań prewencyjnych 

27

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU



Kod

W1

U1

U2

U3

K1

K2

1

2

Przykładowa sesja kształtowania umiejętności podopiecznych (warsztat profilaktyczny Charakter, na 
bazie programu Crossroads.

Konstruowanie scenariuszy zajęć profilaktycznych. Prezentacja własnych scenariuszy zajęć przez 
studentów - omówienie prac.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Waga w weryfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

Projekty

Prace zal.

Analiza i interpretacja struktury programu na przykładzie wybranego programu profilaktycznego (np. 
Saper).

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

STUDIA NIESTACJONARNE

Aktywność Opis
Egzamin

Kolokwium

0RAZEM 0 27

Liczba godzin
Temat

Temat
W C L/P

Terminologia dotycząca elementów strukturalnych programów: cele, treści, metody, formy, środki, 
ewaluacja.

4

6

Analiza i interpretacja struktury programu na przykładzie wybranego programu profilaktycznego (np. 
Saper).

4

Typy i modele programów profilaktycznych: programy informacyjne, edukacyjne, alternatywne, 
interwencyjne, zmian środowiskowych, zmian przepisów społecznych. Cechy skutecznego programu 

profilaktycznego. Przyczyny niskiej skuteczności programu profilaktyczn

4

Trzy wymiary programu według E. Wragga. 3

RAZEM 0

4

Przykładowa sesja kształtowania umiejętności podopiecznych (warsztat profilaktyczny Charakter, na 
bazie programu Crossroads).

6

45 0

8

Terminologia dotycząca elementów strukturalnych programów: cele, treści, metody, formy, środki, 
ewaluacja.

2

W C L/P

2

2

Konstruowanie scenariuszy zajęć profilaktycznych. 6

Konstruowanie scenariuszy zajęć profilaktycznych. Prezentacja własnych scenariuszy zajęć przez 
studentów - omówienie prac.

Typy i modele programów profilaktycznych: programy informacyjne, edukacyjne, alternatywne, 
interwencyjne, zmian środowiskowych, zmian przepisów społecznych. Cechy skutecznego programu 

profilaktycznego. Przyczyny niskiej skuteczności programu profilaktyczn

Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji w ujęciu Z. Gasia.

Wyznaczniki projektowania autorskich programów - stanowisko Hanny Komorowskiej.

4

4

Konstruowanie scenariuszy zajęć profilaktycznych. 2

Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji w ujeciu Z. Gasia.

4

3

4

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 27

Praca własna studenta 80 98

Trzy wymiary programu według E. Wragga.

Wyznaczniki projektowania autorskich programów - stanowisko Hanny Komorowskiej.

Student konstruuje programy resocjalizacyjne z wykorzystaniem działań twórczych, 
określa cel ogólny, szczegółowe, konstruuje treści w oparciu o koncepcje pedagogiki 

resocjalizacyjnej skierowane do

Student zna terminologie związaną z projektowaniem programów oddziaływań 
resocjalizacyjnych.

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji działań w zakresie 
resocjalizacyjnym.

Stacjonarne Niestacjonarne

Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw profilaktycznych służących 
wzmacnianiu kompetencji, charakterów, osobowości podopiecznych róznych placówek.

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne



1

2

1

2

3

4

5

Uzupełniająca

Gas Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, UMSC, Lublin 1998.

Szpringer M., Profilaktyka Społeczna, Rodzina, Szkoła, Środowisko lokalne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 
2004.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, ORE, Warszawa 2012.

Garstka T., Lesniewska K., Jak tworzyć program wychowawczy szkoły - opis modelu, CMPPP, Warszawa 2008.

Komorowska H., O programach prawie wszystko, WSiP, Waraszawa 1999.

Skulicz D., Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania programów autorskich, UJ, Kraków 2004.

LITERATURA

Podstawowa

Doliński A., Gajewska G., Rewińska E., Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań, Programy profilaktyczne, PEKW 
"GAJA", Zielona Góra 2004.

Suma 125 125

ECTS 6 6


