
 

Pola wypełnione na CZERWONO, to tylko zapisy przykładowe. Bardziej szczegółowe 

uwagi są umieszczone na końcu sylabusa przykładowego w UWAGACH !!!! 

 

 

Sylabus  KRK/ECTS 
rok akademicki 201…/201… 

w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności 

 

 

Wydział PiPZ 
 

Kierunek /Specjalność : Pedagogika, Szkolna terapia pedagogiczna 

Poziom studiów ( II stopień): Profil- P (praktyczny) 

Kod przedmiotu 
Ped. mgr V -4 

Nazwa przedmiotu:  

Praca z rodziną dziecka i środowiskiem lokalnym 

Forma zaliczenia: 
ZO 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne zg.z siat. zg.z siat. zgodnie z siatką zgod. z siatką zg.z siat. 

niestacjonarne 1 1I Konw. 9 

Ćw. 9 

18 3 

 

 

Kierownik przedmiotu  : ……………………….. 

Realizatorzy: …………………………………………….. 

Wymagania wstępne:  
Obejmują wymagania formalne oraz podstawowy zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych do 
realizacji treści danego przedmiotu lub traktowanych jako niezbędne do jego realizacji. ( więcej w UWAGACH  !!!) 

……………………………………………. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Cel przedmiotu opisuje zmianę, jaką chce się osiągnąć w wyniku realizacji procesu kształcenia związanego z 

przedmiotem ( więcej w UWAGACH  !!!) 

…………………………………………………………………………… 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 

do EK  dla 

kierunku 

Wiedza:  

 

W10 

W13 

W15 

 

Student: 

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 

W15 - ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, 

pogłębioną w wybranych zakresach 

 

Umiejętności:  

 
 

U03 

U05 

 

 

Student: 

U03 - potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i 

technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych  

U05 - posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, 



wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi  

Kompetencje społeczne:  

K05 

K06 

 

 

 

Student 

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 

K06 - odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża 

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

 

Metody kształcenia: 
Pole to zawiera informacje o sposobie pracy nauczyciela akademickiego ze studentami i jest opisem autorskim 
nauczyciela jego pracy ze studentami i dotyczy wszystkich rodzajów zajęć. Metoda jest zawsze pochodną celu 
kształcenia. (Przykładowe i tylko przykładowe  zapisy w UWAGACH  !!!! ) 
 

 

Formy i proces sprawdzania stopnia osiągniętych efektów kształcenia: 
Przedmiotowe efekty kształcenia studentów sprawdzane są  poprzez: 

Egzamin w postaci testu pisemnego po 5 semestrze  
Kolokwia pisemne podsumowujące dział lub znaczną część; 

Kartkówki sprawdzające bieżące podstawowe umiejętności;   

Wypowiedzi ustne – sprowadzające aktywny udział w rozwiązywaniu problemów na zajęciach;   

Prezentacje i referaty – przygotowywane na podstawie dostępnych źródeł informacji; 

 

Efekt 

kształcenia 

Forma oceny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Kartkówka Prezentacja 

Wypowiedzi 

ustne 
………… ......... 

E1 X       

E2 x  x x    

….  x x     

E11    x X X  

 



 

Kryteria zaliczania i oceniania: 
Jeżeli ustalona forma zaliczania kończy się oceną, to należy podać kryteria osiągania poszczególnych ocen, 

jak również oceny końcowej. Ustalenia są mogą indywidualne dla każdego przedmiotu lub wspólne dla 

całego modułu. Poniższy zapis jest tylko przykładowy( więcej w UWAGACH  !!!): 

Wiedza i umiejętności podstawowe, których opanowanie jest konieczne do otrzymania oceny pozytywnej  

to: znajomość podanych podstawowych pojęć i definicji,  treści twierdzeń i własności, symboli i 

oznaczeń matematycznych oraz poprawne ich stosowanie przy rozwiązywaniu nie złożonych zadań i 

problemów. Posiada kompetencje rozwiązywania zagadnień matematycznych we współpracy z innymi. 

Wszystkie formy sprawdzania efektów kształcenia, które są oceniane, są punktowane- student otrzymuje 

do wiadomości  przed sprawdzianem szczegółowe zasady punktowania i informację o maksymalnej 

liczbie punktów. 

Procentowe ilości  uzyskanych przez studenta punktów na ćwiczeniach i wykładach  przeliczenie na 

ocenę 

 0 ÷ 49 %··-·niedostateczny (2) 

50 ÷ 59 %··-· dostateczny (3) 

60 ÷ 69 %··-·dostateczny plus(3,5) 

70 ÷ 79 %··-·dobry(4) 

80 ÷ 89 %··-·dobry plus(4,5) 

90 ÷ 100%··-· bardzo doby(5) 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu.  

 

 

Treści: W tym polu umieszcza się jasną prezentację treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia 

się podział na poszczególne formy zajęć, na przykład: 

 A. Treści wykładu 

 B. Problematyka ćwiczeń / konwersatorium / laboratorium 

Powinny być opisane dla każdego rodzaju zaplanowanych zajęć  !!! ( więcej w UWAGACH  !!!) 

 

Literatura:  

Podstawowa (3-5 pozycji): 

1. ……………………………….. 

2. …………………………………………………………………, 

3. …………………………………………………………………………………. 

Uzupełniająca: 

 

1. ………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE 
-wymagające 

bezpośredniego 
udziału nauczycieli 

akademickich P
ra

k
ty

cz
n

e Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Konwersatorium 
tak  15 9 

ćwiczenia 
tak tak 15 9 

Konsultacje  teoretyczne 
  

  

Konsultacje praktyczne 
tak tak 20 20 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładow i 

ćwiczeń 
praca własna  25 37 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta godz. ECTS godz. ECTS 

GODZINY OGÓŁEM 75 3 75 3 

W tym godziny kontaktowe 30 1,5 18 1 

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 45 1,5 57 2 

 

 


