
 

 

Pedagogika  

Minimum programowe dla  studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych  

Od roku 2016/2017 

 

Moduły kształcenia 

Przedmioty (ćwiczenia i 

konwersatoria kończą się 

zaliczeniem z oceną, 

wykłady egzaminem) 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter zajęć 

obligatoryjny/ 

fakultatywny 

Przynależność do obszaru 

kształcenia(w przypadku 

przyporządkowania kierunku 

do więcej niż jednego obszaru 

kształcenia) 

Przedmioty 

zaliczone do 

minimum 

programowego 

dla studentów 

MISH-S 

Uwagi  

 

Moduł I  

Nauk podstawowych 

Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania (wykład 15 i ćwiczenia 
30 godzin, I sem.) 

 

 

 

 

 

 

godzin, I semestr)godzin) 

4 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

          

Tak 

 

 

Tak 

 

 

 

Tak 

 

 

Tak 

 

 

 

Tak 

 

 

Tak 

Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 

egzaminy są po I,  II i III 

semestrze  
Psychologia rozwojowa (wykład 30,  

ćw. 30 godzin, III sem.) 
5 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Psychologia społeczna (wykład 30, 

ćw. 30 godzin, II sem.) 
5 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Wprowadzenie do filozofii (wykład 
30 godzin, I sem.) 

3 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Wprowadzenie do psychologii 
(wykład 30 godz., ćw. 30 godz., I 

sem. ) 
4 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Wprowadzenie do socjologii (wykład 
30 godz., I sem.)  

4 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

 

Moduł II   

Nauk kierunkowych_1 
Etyka dla pedagoga (konwers. 30 

godzin, I sem.) 
3 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Tak 

 

 

Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 



Historia wychowania (wykład 30 

godz. ćw. 30 godz., II sem.) 
5 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

 

Tak   
egzaminy są po I, II, III 

semestrze 

Pedagogika ogólna  (wykład 30 godz., 

ćw. 15 godz., I sem.) 
5 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Pedagogika specjalna (wykład 30 

godz., ćw. 30 godz., V sem.) 
5 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Pedeutologia (konwersatorium 30 

godz. III semester) 
3 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Podstawy prawa dla pedagogów 

(konwersatorium 30 godz. III 
semester) 

3 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Moduł II   

Nauk kierunkowych_2 Media w edukacji (wykład 30 godz., 
laboratorium 15 godz., III sem.) 

2 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Tak  Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 

egzaminy są po II, III, V, 

VI semestrze 

Teoria kształcenia (wykład 30 godz., 

ćw. 15 godzin, sem. II) 
4 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Teoria wychowania  (wykład 30 

godz., ćw. 15 godzin, sem. II) 
4 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Teoretyczne podstawy edukacji 

ustawicznej (wykład 15 godz, sem. 

VI) 
2 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Współczesne problem edukacji 

dorosłych  (ćw. 15 godzin, sem. VI) 
2 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Wychowanie społeczno-moralne 

(wykład 15 godz., ćw. 15 godz. V 

semester) 
4 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

 



Moduł II   

Nauk kierunkowych_3 Diagnostyka pedagogiczna (wykład 
15 godz., ćw. 15 godz., IV sem.) 

5 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Tak 

 

 

 

 

Tak   

 

 

 

 

Tak  

 

 

 

Tak  

 Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 

egzaminy są po II. III, 

IV, VI 

semestrze 
Patologie społeczne (konwersatorium 
15 godzin, IV sem.) 

2 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Pedagogika społeczna (wykład 30 

godz., ćw. 30 godz., III sem.) 
5 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Pedagogika zdrowia  (konwersatorium 
15 godz., VI sem.) 

3 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Socjologia wychowania (wykład 30 
godz., ćw. 15 godz. II sem.) 

5 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Moduł II   

Nauk kierunkowych_4 

Badania w działaniu (wykład 15 godz. 

ćw. 15 godzin, III semestr) 
4 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Tak  

 

 

 

 

 

 

 

Tak  

Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 

egzaminy są po V i VI  

semestrze 

Metodologia badań społecznych 

(wykład 15 godz., ćw. 15 godz.,  III 

sem.) 
4 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 



Moduł II   

Nauk kierunkowych_5 

Proseminarium dyplomowe 

(ćwiczenia, 15 godzin, IV sem.) 
1 obligatoryjny 

Nauk humanistycznych i 

społecznych  

Tak  przygotowanie do 

egzaminu dyplomowego 

- praca dyplomowa  

- egzamin dyplomowy 

 

Seminarium dyplomowe ( ćwiczenia 

60 godz. V I VI sem.) 
10 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

  Tak  przygotowanie do 

egzaminu dyplomowego 

- praca dyplomowa  

- egzamin dyplomowy 

 

Moduł III  

Preorientacja zawodowa  

Doradztwo zawodowe  

(konwerstorium 15 godz. IV sem.) 
2 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Tak  Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 

egzaminy są po II i IV 

semestrze 

 

Portfolio kompetencyjne (warsztat 15 

godzin, V semester),  
1 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

Tak  Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 

egzaminy są po  IV i V 

semestrze 



Moduł IV 

Specjalność  

 Komponent w zależności od wybranej specjalności (III, IV, V, VI semestr) / 

 

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności: 

1. Opieka i wsparcie społeczne 

2. Pedagogika sądowniczo-penitencjarna 

3. Komunikacja społeczna i media 

4. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

5. Edukacja dorosłych 

6. Pedagogika szkolna z socjoterapią 

7. Resocjalizacja z profilaktyka społeczną 
  

 

Obligatoryjny, obszar nauk humanistycznych i społecznych  

 

Każda specjalność  obejmuje 30 pkt ECTS  

 

Tak  

 

Student MISH realizuje 

wybraną specjalność. 

Egzaminy po każdym 

semestrze od III do VI.  

 

Moduł V 

Kształcenie praktyczne 

 

Media w edukacji   (wykład 

30 godz. laboratorium 15 

godz.  III sem.) 

 

3 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Tak  Student MISH-S 

realizuje cały moduł – 

egzaminy są po I, III i VI 

semestrze 

Praktyka (VI sem.) 7 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Technologie informacyjne 

(wykład 15 godz. Ćw. 15 

godz., I sem.) 

4 obligatoryjny 
nauk humanistycznych i  

społecznych 

Warsztat pracy studenta 

(ćwiczenia, 15 godz. I sem.) 
3 obligatoryjny 

nauk humanistycznych i  

społecznych 

          Łączna liczba punktów ECTS dla minimum programowego MISH-S : 158 

 


