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Ped. mgr IV-2 

Nazwa przedmiotu: 

 

Prawa człowieka i prawa dziecka 

Forma zaliczenia: 
ZO 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne I 1 wykład 9 2 

Kierownik przedmiotu: dr Aldona Nawój 
Prowadzący przedmiot : dr Aldona Nawój 

Wymagania wstępne: student posiada podstawową wiedzę o instytucjach międzynarodowych, 
europejskich i krajowych, które w swej nazwie odnoszą się do praw człowieka, posiada znajomość 

podstawowych pojęć z zakresu prawa i elementarną znajomość aktów normatywnych. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi aktami rangi międzynarodowej, aktami 

prawa europejskiego i krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw człowieka i 

praw dziecka, 

wyposażenie studenta w wiedzę o wszystkich definiowanych naruszenia praw człowieka i praw 

dziecka, środkach i instytucjach mających na celu przeciwdziałanie tym naruszeniom. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  

 

WOW11 

 
 

WOW12 

Student; 

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych 

zakresach 

ma uporządkowaną wiedzę o normach, regułach i podstawach prawnych 

pozwalających na organizację struktur i instytucji społecznych oraz będących 

podstawą etyki zawodowej 

Umiejętności:  

 
 

WOU05 

Student: 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości, 

sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 

etycznymi 

Kompetencje społeczne:  

 
 

WOK08 

Student: 

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju, Europy i świata 



Metody kształcenia: 

Wykład konwersatoryjny 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy, będą ocenione poprzez test sprawdzający jako: 
1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku testu w granicach 51-59%, ocena 

dostateczna (3,0) 

2. Więcej niż dostateczne - 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5) 

3. Dobre – 70-79% - ocena dobra (4,0) 

4. Więcej niż dobre  - 80-89% - ocena dobry plus (4,5) 

5. Bardzo dobre – 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0) 

Treści: 

1. Pojęcie praw człowieka w kontekście międzynarodowych dokumentów, Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach oraz Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Pojęcie praw dziecka w dokumentach międzynarodowych, w Konwencji o prawach dziecka i 

w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Instytucje monitorujące stan przestrzegania praw człowieka i praw dziecka. 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu. 

Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 

2. R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wyd. 

Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000. 

3. E. Czyż, Prawa dziecka, Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

Warszawa 2002. 

Uzupełniająca: 

1. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526). 

2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. M. Safjan, Standardy prawne Rady Europy. Tekst i komentarze. Tom. 1 prawo rodzinne, 

Wyd. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1994. 

4. Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. 

5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. 

6. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

7. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. 

8. Konwencja Przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu 

Traktowaniu albo Karaniu z 1984 r. 



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 

 


