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niestacjonarne 1 1 K 9 2 

 

 

Kierownik przedmiotu: 

Realizatorzy: Lila  Rosiak 

 

Wymagania wstępne:  

Niezbędny zakres wiedzy o kategoriach i znaczeniu więzi społecznych  

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Wyposażenie w wiedzę o czynnikach powodujących powstanie zjawisk patologii społecznych , 

kategorii i rodzajów patologii i ich  uwarunkowań 

  

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie 

do EK  dla 

kierunku 

Wiedza:  

 

W09 

W10 

W13 

W11 

Student: 

W09 - ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach 

procesów edukacyjnych 

W10 - ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach 

W13 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 

W11- rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i 

dysharmonii, normy i patologii. 

Umiejętności:  

 
 

U02 

U08 

 

Student: 

U02 - potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

U08 - potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w 

celu analizowania podejmowanych działań praktycznych 

  



Kompetencje społeczne: K02 

K05 

 

 

Student 

K02 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 

podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 

zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę 

K05 - jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i 

formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i 

cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

 

Metody kształcenia: 

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia- realizowane w postaci prezentacji wybranych patologii 

społecznych 

Formy i proces sprawdzania stopnia osiągniętych efektów kształcenia: 

Przedmiotowe efekty kształcenia studentów sprawdzane są poprzez wypowiedzi ustne- 

ukazujące aktywny udział w poszukiwaniu rozwiązań wobec postępującego procesu 

patologizacji życia społecznego.  

Prezentacje- przygotowane na podstawie różnorodnych źródeł informacji  

 

Kryteria zaliczania i oceniania- w zakresie wiedzy niezbędna jest znajomość podstawowych 

pojęć, definicji, uwarunkowań i zależności procesów. Efekty dotyczące umiejętności i 

kompetencji społecznych oceniane będą na podstawie samodzielnej pracy studenta, jej 

prezentacji, umiejętności  dyskusji  i współpracy w grupie. 

Treści:- główne przyczyny problemów społecznych powodujących zjawiska patologiczne, 

pojęcie i rodzaje patologii społecznych- indywidualnych, rodziny, struktur organizacyjnych, 

przejawy poszczególnych patologii 

Ćwiczenia- prezentacje poszczególnych rodzajów patologii. 

Literatura:  

Podstawowa (3-5 pozycji): 

1. Danielewska J Agresja u dzieci, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,W-wa 2002  

2. Merton R, Teoria socjologiczna i struktur  społecznych, PWN,W-wa 2002, 

3. Pospiszyl I, Patologie społeczne, PWN W-wa 2008 

Uzupełniająca: 

 

1. Kawula ST i in. Pedagogika rodziny,Wyd. Adam  Marszałek Toruń 2009  

2. Auleytner J-red. Polskie kwestie na przełomie wieków WSPTWPW, W-wa 2002 

3. źródła internetowe, czasopisma  

 

 

 


