
Kod 
przedmiotu

Studia jednolite magisterskie Profil studiów

Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna

Specjalność

Moduł ogólny Język wykładowy

1 Forma zaliczenia

4 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

4 Razem

Praca własna studenta 

4 Razem

ECTS

W C L /P

1

1

1

1

4

Kod
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty Aktywność na zajęciach

70% 20% 10%

PPiW_W-
09

PPiW_U-
17

PPiW_K-
01

PPiW_K-
02

1

1

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu Szkolenie BHP 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

Kierunek studiów Nie dotyczy

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

CEL PRZEDMIOTU

Zaznajomienie studentów rozpoczynających naukę w PWSZ w Głogowie z zasadami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem podczas
przebywania w obiektach (na terenie uczelni), podstawowymi zasadami w zakresie bezpieczeństwa podczas odbywania nauki (wykłady,
ćwiczenia). Postępowanie w przypadku ewakuacji z obiektów należących do Uczelni. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Wiedza

PPiW_W-09
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasady udzielania pierwszej pomocy i 
odpowiedzialności prawnej opiekuna;

Umiejętności

PPiW_U-17udzielać pierwszej pomocy;

Kompetencje społeczne

PPiW_K-01
posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się 
szacunkiem dla każdego człowieka;

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki; PPiW_K-02

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

STUDIA STACJONARNE

Temat
Liczba godzin

Waga w werfikacji efektów kształcenia

RAZEM

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, 
kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;

formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i 
sztuki;

Podstawowe zasady przebywania i poruszania się w obiektach i po terenie Uczelni

Podstawowe zasady w zakresie bezpieczeństwa podczas odbywania zajęć

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia powodującego potrzebę ewakuacji z obiektów należących 
do Uczelni

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Opis

Uzupełniajaca

LITERATURA

Podstawowa

Aktualne akty prawne (w tym Kodesk pracy, regulaminy, akty wewnątrz Uczelniane).

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasady 
udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna;

udzielać pierwszej pomocy;



Kod 
przedmiotu

Studia jednolite magisterskie Profil studiów

Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna

Specjalność

Moduł ogólny Język wykładowy

1 Forma zaliczenia

1 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

1 Razem

Praca własna studenta 

1 Razem

ECTS
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Kod
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty Aktywność na zajęciach

70% 20% 10%

W1

U1

K1

1

1

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu Szkolenie biblioteczne 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

Kierunek studiów Nie dotyczy

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

CEL PRZEDMIOTU

Umiejętności

PPiW_U-18

rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, formułować cele i problemy badawcze, 
stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, 
prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki w obrębie pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

Wiedza biblioteczna. Umiejętności posługiwania się katalogami elektronicznymi oraz bazami bibliotecznymi w celu wyszukiwania
informacji bibliotecznej. Kompetencje społeczne umożliwiające korzystanie z katalogów i baz bibliotecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Kompetencje społeczne umożliwiające korzystanie z katalogów i baz bibliotecznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Wiedza

PPiW_W-20

rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, formułować cele i problemy badawcze, 
stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, 
prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki w obrębie pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Opis

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

STUDIA STACJONARNE

Kompetencje społeczne

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, 
kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;

PPiW_K-01

Waga w werfikacji efektów kształcenia

RAZEM

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, 
kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;

Temat
Liczba godzin

Organizacja systemu informacyjno-biblioteczego PWSZ w Głogowie . Charakterysytyka zbiorów. Zasady 
korzystania z katalogów bibliotecznych oraz zbiorów i źródeł informacji. Elektroniczne źródła informacji. 
Czasopisma elektroniczne. Bazy danych. Biblioteki cyfrowe.   

Uzupełniajaca

Wewnętrzne dokumenty Biblioteki 

LITERATURA

Podstawowa

Zawartość strony www Biblioteki PWSZ w Głogowie, narzędzia edukacyjne serwisów katalogowych, bibliograficznych, pełnotekstowych baz danych, bibliotek 
cyfrowych

rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, formułować cele i problemy 
badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, 
opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać 
kierunki w obrębie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, formułować cele i problemy 
badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, 
opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać 
kierunki w obrębie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;


