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Sylabus KRK/ECTS 

rok akademicki 2019/2020 

w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności 

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia 

 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: SZKOLNA TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Rodzaj studiów II stopień (magisterskie):  

Profil studiów: P (praktyczny)  

 

Kod przedmiotu 

Ped. mgr   

I-10 

Nazwa przedmiotu:  

 Andragogika 

 

Forma 

zaliczenia: 

ZO 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 2 3 Konwersatorium 30 2 

niestacjonarne 2 3 Konwersatorium 18 2 

 

Kierownik przedmiotu i realizator: dr Włodzimierz Ziółkowski prof. WSIU  

 

Wymagania wstępne:  
Znajomość podstaw dydaktyki i umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Andragogika (grec.) -nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych, swoimi korzeniami sięga bardzo 

odległych czasów. Jej początków możemy się doszukiwać już przed naszą erą – chociażby w 

Akademii Platońskiej. 

Znaczący rozwój andragogiki, jako nauki, przypada dopiero na XX wiek. W kolejnych 

przedziałach czasu andragogika nabiera coraz większego znaczenia. Precyzuje przedmiot 

swoich badań, którym jest człowiek dorosły oraz określa metody badań. Korzysta ze zdobyczy   

i dorobku wielu dyscyplin naukowych. Pozostaje w ścisłym związku z gerontologią (nauka o 

procesach starzenia istot żywych).  

Posiada wymierny udział w przedłużaniu przeciętnej długości trwania życia a szczególnie w 

poprawie jakości coraz dłuższego dorosłego życia. 

Cele: 
1. Określenie przedmiotu badan andragogiki, jej zadań i związku z innymi dyscyplinami 

naukowymi 

2. Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem współczesnego systemu oświaty dorosłych 

3. Ukazanie problematyki andragogiki ogólnej i andragogik szczegółowych 

4. Wskazanie możliwości doskonalenia intelektu i sprawności człowieka dorosłego 

5. Rozwijanie zainteresowań poznawczych człowieka 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 

do EK  dla 

kierunku 

Wiedza: 

- zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach 

pokrewnych na poziomie rozszerzonym; 

- ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w 

aspekcie biologicznym jak i psychologicznym oraz społecznym; 

- ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji 

 

 

K-W01 

 

K_W06 
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edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach;  

 

 

K_W10 

Umiejętności:  

 

 

 

K_U07 

 

 

 

K_U09 

 

K_U12 

Student: 

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz 

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań; 

- potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych:  

- potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne 

cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole; 

 

-  

Kompetencje społeczne:  

 

K-K01 

 

 

 

 

 

 

 

Student: 

-  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

 

 E1 uznaje konieczność ustawicznego kształcenia się i rozwoju   zawodowego 

 

 E2 rozumie konieczność współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach 

zawodowych oraz z przedstawicielami innych zawodów 

 

 

Metody kształcenia: 

Wykład - przekaz słowny, prezentacje multimedialne.  

Ćwiczenia : praca grupowa i indywidualna, przeprowadzenie wywiadu z osobą w wieku 

senioralnym z najbliższego otoczenia. Prezentacje multimedialne wybranych tematów z zakresu 

andragogiki. 

 
 

Kryteria zaliczania i oceniania: 

Wszystkie zastosowane formy sprawdzania efektów kształcenia (wywiad narracyjny z osobą starszą, 

prezentacja na wybrany temat, odpowiedzi ustne) są oceniane i składają się na ocenę końcową.  

Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia frekwencję. 

 

 

 

Formy i proces sprawdzania stopnia osiągniętych efektów kształcenia: 

Przedmiotowe efekty kształcenia studentów sprawdzane są poprzez: 

Kolokwia pisemne lub testy podsumowujące dział lub znaczną jego część; 

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

Prezentacje i referaty – przygotowywane na podstawie dostępnych źródeł informacji; 

Wywiad narracyjny przeprowadzony z osobą starszą 
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Efekt 

kształcenia 

Forma oceny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium  Prezentacja 

Wypowiedzi 

ustne 
wolontariat 

Praca 

w 

SKN 

K_W01 X X  X X   

K_W06  X  X X   

K_W10     X X  

K_U07     X X  

K_U09 X   X X   

K_U12    X  X X 

K_K01      X  

 

Treści nauczania: 

 
1. Andragogika jako nauka o człowieku dorosłym 

 koncepcje kształcenia ustawicznego, dokształcanie, samokształcenie oraz kształcenie 

bezinteresowne, doskonalenie zawodowe i osiąganie mistrzostwa w zawodzie 

2. Potrzeby kształcenia dorosłych wypływające z postępu technicznego, technologicznego i    

organizacyjnego oraz niedomagań kształcenia dzieci i młodzieży. 

3. Wybrane zagadnienia dydaktyki dorosłych 

 właściwości nauczania - uczenia się dorosłych, osiągnięcia kształcenia otwartego, 

istota nauczania i uczenia się na odległość 

4. Specyfika i cechy współczesnej edukacji dorosłych  

5. Obecny system kształcenia szkolnego i pozaszkolnego 

 motywacja edukacyjna ludzi dorosłych 

6. Cechy współczesnej edukacji dorosłych (ustawiczność, otwartość, wielość organizatorów) 

7. Typy i nurty edukacji dorosłych (dyplomowy i bezinteresowny, formalny i nieformalny) 

8. System edukacji dorosłych, formy i instytucje. 

9. Szkolnictwo dla dorosłych (rodzaje, trendy rozwoju, specyfika organizacyjna i metodyczna 

kształcenia) 

10. Uczelnie wszechnicowe jako instytucje kształcenia dorosłych (uniwersytet powszechny, 

uniwersytet III wieku) 

11. Popularyzacja nauki, techniki i sztuki (odczyt, wystawa, amatorska twórczość artystyczna, 

zajęcia hobbistyczne) 

12. Edukacja na odległość (radio, film, CD, Internet) 

13. Zadania andragogiki ogólnej i specjalnej wobec rodzin i ludzi znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych 

 marginalizacja ludzi starszych w środowisku zamieszkania 

14. Wpływ żywienia, aktywności fizycznej i wybranych metod niekonwencjonalnych na 

sprawność człowieka 

15. Wpływ stresu na jakość życia ludzi dorosłych 

 menopauza i andropauza jako kryzys wieku średniego 
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Bilans nakładu pracy studenta i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE -

wymagające 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Konwersatorium 
tak  18 

Ćwiczenia 
   

Konsultacje  teoretyczne 
   

Konsultacje praktyczne 
tak  10 

Samodzielne studiowanie 

tematyki wykładow i ćwiczeń 
praca własna  27 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  ECTS godz. godz.      ECTS 

Godz. ogółem 2 55 55                2 

W tym godz. kontaktowe 1 30 18               0,5       

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 1 25 37              1,5      

 


