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Sylabus KRK/ECTS na rok akademicki 2018/2019 

w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności 

Wydział, kod Wydziału: Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia; 02 

Kierunek: Pedagogika 

Rodzaj studiów : II stopień 

Profil studiów: P (praktyczny) 

Kod 

przedmiotu 

Ped. mgr 

I-4 

Nazwa przedmiotu: 

 

Pedeutologia 

Forma 

zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne I 1 Konwers. 9 
+ćwiczenia 18 

27 4 

Kierownik przedmiotu: dr Dorota Radzikowska 
Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: 

Znajomość teoretycznych podstaw procesów wychowania i kształcenia oraz współczesnych 

nurtów pedagogicznych 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Przedmiot wchodzi w skład modułu przedmiotów podstawowych. Jego celem jest zdobycie 

uporządkowanej wiedzy o źródłach i przemianach pedeutologii jako subdyscypliny 

pedagogicznej, poznanie charakteru działania nauczyciela i jego kompetencji zawodowych, praw 
i obowiązków oraz problemów zawodowych.. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  
 

K_W01 

K_W05 

 

K_W16 

Student zna terminologię używaną w pedeutologii oraz jej zastosowanie 

w pedagogice i dyscyplinach pokrewnych; 

   Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat charakteru 

pracy nauczyciela w kontekście określonych perspektyw teoretycznych 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki; 

   Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

pracy nauczyciela. 

Umiejętności: 

K_U05 

K_U09 

Student potrafi prezentować własne sugestie dotyczące pracy nauczyciela, 

popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 

teoretycznych i zasad etycznych; 

   Student potrafi analizować i generować oryginalne rozwiązania złożonych 

problemów pracy pedagogicznej 

Kompetencje społeczne: 
. 

K_K04 
Student ma świadomość i utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami 

realizowanymi w pracy pedagogicznej. 

Metody kształcenia: 

Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną 

Wykład problemowy 
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Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy (W01,W05,W16) oraz umiejętności (U05,U09) będą 

oceniane poprzez test sprawdzający wiedzę i umiejętności operowania nią. Zastosowane 

zostaną następujące oceny i ich kryteria: 

1. Dostateczna (3,0) – przy udzieleniu 51-59% prawidłowych odpowiedzi, 

2. Dostateczna plus (3,5) – przy udzieleniu 60-69% prawidłowych odpowiedzi, 

3. Dobra (4,0) – przy udzieleniu 70 – 79% prawidłowych odpowiedzi, 

4. Dobra plus (4,5) – przy udzieleniu 80-89% prawidłowych odpowiedzi, 

5. Bardzo dobra (5,0) – przy udzieleniu 90-100% prawidłowych odpowiedzi. 

Treści: 

1. Geneza i rozwój pedeutologii. 
2. Przedmiot, podstawowe pojęcia i kierunki badań współczesnej pedeutologii. 

3. Zmienność funkcji zawodowych nauczyciela na przestrzeni dziejów, źródła i 

uwarunkowania. 

4. Zawód czy misja? Kształcenie nauczycieli w Polsce i w Europie – przegląd koncepcji. 

5. Myśl pedeutologiczna i charakter działania nauczyciela. 

6. Cechy osobowe, kwalifikacje, kompetencje i awans zawodowy nauczyciela. 

7. Prawa, obowiązki i role zawodowe nauczyciela. 

8. Moralno-etyczne problemy zawodu nauczyciela. 

9. Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela. 

10. Nauczyciel w Unii Europejskiej i świecie zglobalizowanym. 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. Day C., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk 2004. 

2. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008. 

3. Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, 

Poznań 2003. 
4. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, Kraków 2010. 

Uzupełniająca: 

1. Grzegorzewska M. K., Stres w zawodzie nauczyciela, Kraków 2006. 

2. Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005. 

3. Kwiatkowska H., Lewowicki T. (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i 

pedagogów, Warszawa 2003. 

4. Pieluchowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Poznań 2008. 

5. Smołalski A., Pedeutologia historyczna, Wrocław 2006. 

System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 x 

liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu studentowi 

przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta do 

realizacji i zaliczenia praktyk 

 


