PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Antropologia kulturowa

Kod przedmiotu

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Kierunek studiów

Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia

Podstawowy

Język wykładowy

Semestr II

Praktyczny
Polski

Forma zaliczenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE
Wykład

STUDIA NIESTACJONARNE
15

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

15

Razem

Praca własna studenta

30

Praca własna studenta

Razem

45

Razem

ECTS

2

ECTS

0
0

CEL PRZEDMIOTU
Celem jest wprowadzenie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z badaniem kultury. Przybliżona zostanie historia dyscypliny oraz jej
współczesne kierunki – w wymiarze światowym i polskim. Omówione zostaną podstawowe pojęcia i kategorie kulturowe.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu kultury polskiej. Podstawowe wiadomości z zakresu kultury światowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.

W2

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności
człowieka.

W3

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej
pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań- wybrane
metody i narzędzia opisu stosowane w naukach społecznych i humanistycznych oraz jej
zastosowania w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej.
Umiejętności

U1

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na
temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania
ich z punktu widzenia studiowanej specjalności.

K_W02 K_W04 K_W06

U2

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych.

U3

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o
umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej.

K_U01 K_U02 K_U18

Kompetencje społeczne
K1

K2

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób.

K_K01 K_K06

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów
społecznych, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy i świata.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Wykład tradycyjny, wykorzystanie rzutnika multimedialnego z komputerem.

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat
Czym jest antropologia kulturowa? Antropologia kulturowa a inne nauki społeczne
Metodologiczna charakterystyka antropologii

ST
W

NST

C

L /P

W

C

0

0

0

0

L /P

4
4

Wprowadzenie do głównych paradygmatów antropologii kulturowej
Mit i legenda w badaniach antropologicznyc

4
3

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis

W1

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.

W2

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz
społecznym, w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka.

W3

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań- wybrane metody i narzędzia opisu stosowane w naukach
społecznych i humanistycznych oraz jej zastosowania w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej.

U1

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej
specjalności.

U2

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych.

U3

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej.

K1

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

15

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Aktywność

K2

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów społecznych, ma świadomość
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1
2

1

Eller J.C., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002 (i wydania późniejsze).
Uzupełniająca
Levi-Strauss C., Miejsce antropologii wśród nauk społecznych, [w:] J. Gajda, Antropologia kulturowa, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2002

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Logika

Kod przedmiotu

P2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny

Kierunek studiów

Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia

Podstawowy

Język wykładowy

Polski

I

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład

15

Laboratorium/Projekt/Warsztat
Razem

Ćwiczenia

15

Laboratorium/Projekt/Warsztat
15

Praca własna studenta

Razem

15

Praca własna studenta

Razem

15

Razem

15

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Student nabędzie wiedzę dotyczącą krytycznej oceny i prawidłowego formułowania przekazów komunikacyjnych, argumentacji i perswazji,
przyswoi podstawy logiki, wypracuje umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi formalnych w celu oceny poprawności definicji,
klasyfikacji i rozumowań.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W2

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej
pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań- wybrane
metody i narzędzia opisu stosowane w naukach społecznych i humanistycznych oraz jej
zastosowania w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej

U1

U2

Umiejętności
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych
posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich rzetelną argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami
etycznymi

K_W02 K_W04

K_U02 K_U05 K_U06

U3

K1
K2

posiada podstawowe umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań
pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i
konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań pod kątem wykorzystania praktycznego
Kompetencje społeczne
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

K_K01 K_K03

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia
się z jej wartościami, celami i zadaniami

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Metody programowe, prezentacje, materiały informacyjne

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

NST
L /P

W

C

Podstawy klasycznej logiki zdaniowej - prawda i fałsz, obliczanie wartości logicznej formuł KRZ metodą
zero-jedynkową. Ustalanie schematów KRZ dla zdań oznajmujących języka polskiego. Tautologie i
kontrtautologie KRZ.

6

6

Język klasycznego rachunku predykatów (KRP), formuły KRP jako wzorce wypowiedzi potocznych.
Logika predykatów: modele i kontrmodele wypowiedzi potocznych, wynikanie logiczne).

3

3

Wnioskowania sylogistyczne. Kwadrat logiczny i jego relacje logiczne. Schematy formalne wnioskowań
sylogistycznych. Stwierdzanie dedukcyjności i niededukcyjności wnioskowań sylogistycznych metodą 5
reguł.

2

2

Wnioskowania dedukcyjne i niededukcyjne. Wnioskowania entymematyczne: przesłąne jawne i ukryte.
Wnioskowania redukcyjne. Wnioskowania indukcyjne i przez analogię.

4

4

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

0

15

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W2

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań- wybrane metody i narzędzia opisu stosowane w naukach
społecznych i humanistycznych oraz jej zastosowania w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej

U1

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

U2

posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii,
popierania ich rzetelną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

U3

posiada podstawowe umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i
interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań pod kątem wykorzystania
praktycznego

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

0

0

Projekty
Prace zal.

WARUNKI ZALICZENIA
Pozytywne ocena z kolokwium

FORMY OCENY
2,0
3,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów

L /P

15
Aktywność

3,5
4,0
4,5
5,0

student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Patryas Wojciech, Elementy logiki dla prawników , wydania od 1994.

2

Ziembiński Zygmunt, Logika praktyczna , wydania od 1998.
Uzupełniająca

1

Batóg Tadeusz, Podstawy logiki , wydania od 1995.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Metodologia badań społecznych

Kod przedmiotu

P3

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Praktyczny
Nie dotyczy

Kierunek studiów

Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia

Podstawowy

Język wykładowy

Polski

I

Forma zaliczenia

Egzamin

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

90

Praca własna studenta

Razem

120

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom szerokiego zakresu wiedzy meytorycznej na temat podstawowych paradygmatów wiedzy naukowej i specyfiki badań
jakościowych i ilościowych. Umiejętność samodzielnego organizowania procedury badawczej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Student posiada elementarne umiejętnosci badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań i konstruowanie, prowadzenie prostych
badań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i
relacjach do innych nauk.

W2

Zna w sposób pogłebiony wybrane maetody i narzędzia opisu odpowiednie dla dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywaqć
struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich zachodzące, ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych

W3

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, organizacyjnych,
zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne.

S2P_WO1, S2P_W06, S2P_W07

Umiejętności
U1

Posiada pogłebione umiejętności obserwowania, wyszukiwania przetwarzania informacji na
temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy uzyciu róznych źrodeł oraz interpretowania
ich z punktu widzenia studiowanej specjalności.

U2

Potrafi sprawnie porozumiewać się przy uzyciu róznych technik i kanałów
komunikacyjnychnze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona
specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

S2P_U01, H2P_U11, S2P_U04

U3

Posiada pogłębione umiejętności pracy w zespole w zakresie prowadzenia badan społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz pedagogicznych.
Kompetencje społeczne

K1
K2
K3

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczna, utożsamia
się z jej wartościami, celami i zadaniami.
Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów
społecznych, ma swiadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, świata.

S2P_K01, S2P_K04, S2P_K05

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Metody podające, programowe, prezentacje, materiały informacyjne, filmy edukacyjne.

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

Metodologiczne podstawy współczesnych nauk społecznych. Związek teorii i badań empirycznych.

2

2

Geneza i rozwój wybranych koncepcji badan zjawisk społecznych. Podstawowe schematy wnioskowania
w nauce.

2

2

Cele badań empirycznych, podstawowe jednostki analizy, czasowy wymiar badań.

2

2

Rodzaje źródeł informacji, zasady ich pozyskiwania, wymóg wiarygodności i rzetelności.

2

2

Prawa nauki ( rodzaje, weryfikacja, falsyfikacja). Paradygmat jako regulator procesów społecznych.

2

2

Pozytywistyczna i humanistyczna wizja badań naukowych w ponowoczesności.

2

2

Metodologiczna komplementarność ilościowych i jakościowych badań zjawisk społecznych.

3

3

15

15

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

W2

Zna w sposób pogłebiony wybrane maetody i narzędzia opisu odpowiednie dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywaqć struktury i instytucje społeczne oraz
procesy w nich zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub
gospodarczych

W3

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne.

U1

Posiada pogłebione umiejętności obserwowania, wyszukiwania przetwarzania informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury przy uzyciu róznych źrodeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej
specjalności.

U2

Potrafi sprawnie porozumiewać się przy uzyciu róznych technik i kanałów komunikacyjnychnze specjalistami w
zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.

U3

Posiada pogłębione umiejętności pracy w zespole w zakresie prowadzenia badan społecznych niezbędnych do
opracowania diagnoz pedagogicznych.

K1

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K2

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczna, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami.

K3

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów społecznych, ma swiadomość
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, świata.

WARUNKI ZALICZENIA

NST
L /P

W

C

L /P

0
Projekty
Prace zal.

Aktywność

Pozytywna ocena z kolokwium i egzaminu.

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2008.

2

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszwa 2004.
Uzupełniająca

1

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009.

2

A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.

3

J. M. Brzeziński, (red), Metodologia badan społecznych, Poznań 2011.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Kod przedmiotu

P4

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Praktyczny
Nie dotyczy

Kierunek studiów

Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia

Podstawowy

Język wykładowy

Polski

I

Forma zaliczenia

Egzamin

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE
Wykład

STUDIA NIESTACJONARNE
30

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

90

Praca własna studenta

Razem

120

Razem

ECTS

4

ECTS

0
0

CEL PRZEDMIOTU
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elentarną terminogię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrenych
dyscyplin naukowych

W2

ma elentarną wiedzę o systemie nauk społęcznych i humanistycznych, ich metodlogii oraz
wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie

W3

zna różne ujęcie człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła i
konteksty

K_W01 K_W02 K_W04 K_W05
K_W15 K_W17

Umiejętności
U1

potrafi opisać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowania w wybranych
przez siebie obszarze społecznej praktyki

U2

umie reprezentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do
wybranych koncpecji i przejawów pedagogicznych działań

U3

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

K1

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

Kompetencje społeczne

K_U01 K_U14 K_U18 K_U19

K2

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność społeczną

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K01 K_K03 K_K05 K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

Wprowadzenie: Filozofia jako nauka, jej działy i najważniejsze dyscypliny. Filozofia a światopogląd.
Filozofia a ideologia. Filozofia a utopia.

1

Rozumienie dziejów filozofii w „kluczu” idealizmu i realizmu oraz ich konsekwencja na grucie eukacji

1

Zarys dziejów filozofii (od Platońskiej racjonalizacji mitu do postmodernizmu)

8

Główne koncepcje człowieka i ich konsekwencje na gruncie edukacji

3

Główne aporie filozofii edukacji

2

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

15

L /P

W

C

0

0

0

0

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

zna i rozumie elentarną terminogię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla studiowanej
specjalności oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrenych dyscyplin naukowych

W2

ma elentarną wiedzę o systemie nauk społęcznych i humanistycznych, ich metodlogii oraz wzajemnych relacjach a
także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie

W3

zna różne ujęcie człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła i konteksty

U1

potrafi opisać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowania w wybranych przez siebie obszarze
społecznej praktyki

U2

umie reprezentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych koncpecji i
przejawów pedagogicznych działań

U3

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

K1

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

K2

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność społeczną

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

NST

C

Projekty
Prace zal.

WARUNKI ZALICZENIA
FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Andrzejuk, Człowiek i decyzja, Warszawa 1996.

2

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, wiele wydań
Uzupełniająca

L /P

Aktywność

1

Krasnodębski M., Człowiek i paideia, Warszawa 2009.

2

Krasnodębski M., Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania, Warszawa 2011.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Współczesne problemy socjologii

Kod przedmiotu

P5

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Praktyczny

Pedagogika

Specjalność

Nie dotyczy

Podstawowy

Język wykładowy

Polski

Forma zaliczenia

Egzamin

Studia II stopnia

Kierunek studiów
Moduł kształcenia

II

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

90

Praca własna studenta

Razem

120

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami współczesnej socjologii oraz wypracowanie umiejętności sprawnego wykorzystania
kategorii socjologicznych do analizy i zrozumienia świata społecznego w ponowoczesnym świecie.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Student zna podstawowe pojęcia socjologiczne i zakres ich znaczenia. Zna głównych twórców socjologii i ich dzieła. Rozumie naukowe teksty
socjologiczne, w zakresie socjologii ogółnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.

W2

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rzadzących nimi prawidłowościach
istotnych dla praktyk pedagogicznych.

W3

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o wybranych środowiskach wychowawczych, ich
specyfice i procesach w nich zachodzących.

U1

U2

U3

Umiejętności
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na
temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania
ich z punktu widzenia studiowanej specjalności.
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania
własną kariera zawodową.

S2P_WO1, S2P_W03, S2P_WO8

S2P_U01, H2P_U02, S2PU05

Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami
normatywnymi oraz normami i regułami .
Kompetencje społeczne

K1

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejetności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny.

K2

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia
się z jej wartościami, celami i zadaniami.

K3

Potrafi myśleć idziałać w sposób przedsiębiorczy, odznacza się odpowiedzialnością za
przygotowanie do pracy, podejmowne decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

S2P_K01, S2P_K04, S2P_K07

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Metody podające, programowe, prezentacje, materiały informacyjne, filmy dydaktyczne.

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

Współczesne problemy i spory socjologii. Socjologia wielokulturowości.

2

Socjolgia kultury masowej, popularnej, konsumpcyjnej. Kontrkultura. Subkultura.

NST
W

C

2

2

2

2

2

2

2

Socjolgia płci. Gender. Kryzys rodziny.

2

2

2

2

Socjologia jednostki. Tozsamość jednostkowa i zbiorowa. Socjologia migracji i integracji.

2

2

2

2

Socjologia globalizacji. Homogenizacja. Etniczność i popkultura. Nowe trendy w Polsce i świecie.

2

2

2

2

Socjologia religii. Sekularyzacja i fundamentalizm religijny. Stratyfikacja społeczna i nierówności
społeczne.

2

2

2

2

Społeczeństwo sieci i ruchów społecznych w Polsce. Prekariat. Socjologia emocji. Paniki moralne.

3

3

3

3

15

15

15

15

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod
W1
W2
W3

Egzamin
Kolokwium

Opis

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej
specjalności.

U2

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne
działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną kariera zawodową.

K1
K2
K3

0

Projekty
Prace zal.

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.
Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rzadzących nimi prawidłowościach istotnych dla praktyk
pedagogicznych.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o wybranych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w
nich zachodzących.

U1

U3

L /P

Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz
normami i regułami .
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejetności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami.
Potrafi myśleć idziałać w sposób przedsiębiorczy, odznacza się odpowiedzialnością za przygotowanie do pracy,
podejmowne decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

WARUNKI ZALICZENIA
Kolokwium z ćwiczeń, egazamin z wykładów.

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

R. Pawlak, Problemy nierówności edukacyjnych - przykład Krakowa, Kraków 2013

2

A. Sułek, Sendymenty sonadażowe. O badaniu, tworzeniu i "kreowaniu"opinii publicznej

3

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2008.

4

I. Zielińska, Dobry gej, zły gej, [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Tom 22. 2013

5

J. Bartczak, Socjologia sekt i nowych ruchów religijnych, Warszawa 2000.

L /P

0

Aktywność

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Współczesne problemy psychologii

Kod przedmiotu

P6

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Praktyczny
Nie dotyczy

Kierunek studiów

Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia

Podstawowy

Język wykładowy

Polski

III

Forma zaliczenia

Egzamin

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z obszarami i zagadnieniami psychologii nie uwzględnianymi w syllabusach

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Orientacja w teoriach i terminologii psychologicznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w normie i poza normą

W2

ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz
zachodzących w nich procesach.

W3

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat podstaw kształcenia i wychowania.

U1

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów

U2

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki,
zorientowaną na zastosowania praktyczne

K_W06 K_W08 K_W11

Umiejętności

K_U02 K_U03

Kompetencje społeczne
K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny.

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką psychologiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

K_K01 K_K03

Wykład, prezentacje, dyskusja.

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

Teorie związku z obiektem, neopsychoanalitycxzne teorie rozwoju

2

Wpłwyw społeczne - manipulacja społeczna, reguły, mechanizmy

NST
W

C

2

1

1

4

4

2

2

Psychologia :pracy, zarządzania, reklamy, środowiskowa, organizacji, zdrowia,dydaktyczna,sportu.

8

4

4

2

Zaburzenia osobowości i ich (auto)diagnoza

1

5

2

4

15

15

9

9

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w normie i poza normą

W2

ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz zachodzących w nich procesach.

W3

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat podstaw kształcenia i wychowania.

U1

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów

U2

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, zorientowaną na
zastosowania praktyczne

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny.

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką psychologiczną, utożsamia się z jej
wartościami, celami i zadaniami

L /P

0

Projekty
Prace zal.

WARUNKI ZALICZENIA
Saliczenie kolokwium( ćwiczenia) oraz zaliczenie egzaminu.

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów
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J.Strelau,Psychologia,Gdańsk 2004, tom III
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Aktywność

